
Regos sutrikimą 

turintys mokiniai 
Pirminį regos įvertimą naujagimiams 

atlieka gydytojas oftalmologas. 

Vėlesnė apžiūra atliekama iki 6 

mėnesių vaiko amžiaus. Jeigu akys 

sveikos, gydytojas nepatarė atvykti 

anksčiau, tuomet kita profilaktinė 

apžiūra būtų trejų metų amžiuje ir dar 

viena - prieš pradedant lankyti 

mokyklą. 

 

Dažniausi mokinių regėjimo sutrikimai: 

 Toliaregystė (hipermetropija) – tai akių refrakcijos (gebėjimo laužti šviesos 

spindulius) yda, kai matomų objektų vaizdas susidaro už tinklainės ir todėl žmogus 

prasčiau mato tiek toli esančius, tiek arti esančius objektus. 

 Trumparegystė (miopija) - tai akių refrakcijos yda, kai žmogus blogai mato tolimus 

objektus, nes jų vaizdas susidaro prieš tinkainę. 

 Astigmatizmas – refrakcijos yda, nulemianti iškraipytą ar miglotą matymą įvairiais 

atstumais. Tai lemia pakitusi ragenos forma, kuri tampa panaši į regbio kamuolį, o 

ragenos paviršius darosi asimetriškas. Dėl tokio gaubtumo susidaro laužiamosios 

šviesos spindulių gebos skirtumas, todėl žmogaus regėjimas, nepriklausomai nuo 

atstumo, yra neryškus.  Pavyzdžiui, vienu kampu daikto kontūrai gali atrodyti 

ryškesni, negu žiūrint kitu kampu. 

 Žvairumas – vienos arba abiejų akių nukrypimas nuo įprastos padėties. Daugiausia 

problemų sukelia nenustatytas ir negydytas žvairumas.. Laiku nustačius ir pradėjus 

gydymą, rezultatai būna geri. 

Regėjimo nepilnavertiškumą rodantys ženklai: 

 mokinys dažnai trina akis, 

 žiūrėdamas prisimerkia ar užmerkia vieną akį, 

 skundžiasi akių nuovargiu, vaizdo dvejinimusi ar galvos skausmais, 

 akys ašaroja ir bijo šviesos, 

 traiškanoja vokų kraštai, 

 akys paraudusios, patinę vokai, 

 mokinys nevikrus, judant aplinkoje jaučiasi neužtikrintai, 

 į stebimą objektą žiūri per arti prie akių prisitraukęs ar per toli atsitraukęs (normalus 

regėjimas leidžia suvokti objektą 30 -35 cm atstumu), 

 nenori piešti, žiūrėti knygučių, dėlioti smulkių mozaikų, dėlionių ir pan. 

 prasta akies – rankos koordinacija, 

 kliuvinėja už baldų, dažnai pargriūna. 

 



Regėjimui gali pakenkti: 

 kai skaitome nepakankamai apšviestoje aplinkoje, palinkę prie knygų, gulėdami, kai 

nedarome pertraukėlių dirbdami su kompiuteriu, žiūrėdami televizorių, 

 kai patalpose trūksta deguonies ar dar blogiau – jose rūkoma, 

 kai nenešioja gydytojo paskirtų akinių, 

  netinkama darbo vieta. Mokinys turi žinoti, kad jo darbo vieta prie stalo. Skaitome, 

rašome, piešiame ne lovoje ar atsigulus ant žemės. Darbo stalas ir kėdė turi atitikti 

vaiko ūgį,  mokinys kojomis turi remtis į grindis, o nugara į kėdės atlošą, kad mokinys 

nebūtų užsikniaubęs lyg „klaustukas“, 

 netinkama sėdėjimo poza. Mokinys neturėtų sėdėti ant kėdės susikėlęs kojas arba 

vieną koją prisėdęs po savimi, užgulęs ant stalo arba ranka pasirėmęs galvą. 

Atstumas tarp akių ir knygos turėtų būti 30-35 cm. 

 televizoriaus žiūrėjimas negali tapti pagrindine laisvalaikio praleidimo forma. Žiūrint 

TV būtina išlaikyti 2,5 metrų nuo ekrano atstumą. Mažamečiui TV gali būti tik 

trumpalaikė pramoga. 

 vyresni mokiniai prie kompiuterio gali praleisti iki kelių valandų, o mažiausiems 

kompiuteris turėtų būti labai ribojamas arba jo atsisakoma. Darbo vieta turėtų būti 

įrengta išlaikant 60 cm nuo monitoriaus atstumą. Monitoriaus viršus turėtų būti apie 

7 cm aukščiau mokinio akių lygio. 

 

Kaip galime padėti? 
 

 Išsiaiškinti, ar yra mokiniui taikomas akių gydymas, ar vykdomi gydytojo nurodymai 

(darbo vietos parinkimas, apšvietimas ir pan.). 

 Jei gydytojo nurodyta nešioti akinius, kontroliuokite, kad tai ir būtų vykdoma.  

 Jei gydytojas paskyrė vienos akies dengimą, stebėkite, kad šis nurodymas būtų 

vykdomas. 

 Mokymo priemones parinkite aiškias, ryškias, jei reikia paryškinkite sąsiuvinio linijas. 

Pateikite užduotis didesniu šriftu. 

 Apšvietimas. Būtinas geras bendras patalpos apšvietimas, kurį geriausia papildyti iš 

kairės pusės krintančiu šviesos šaltiniu. Šviesiu paros metu šviesos srautas irgi turėtų 

kristi iš kairės pusės. 

 Pertraukėlės akių poilsiui: 

- prieiti prie lango ir pakaitomis nukreipti žvilgsnį tai į arti esantį, tai į toli esantį 

daiktą, 

- minutę greitai pamirksėti, 

- stipriai užsimerkus pabūti kokias 5 sekundes. Tai kartoti 7 kartus, 

- iš lėto nukreipti žvilgsnį į kairę, į dešinę, aukštyn, žemyn. 

 Mityba. Vitaminas A dalyvauja tinklainėje vykstančiuose fotocheminėse reakcijose. 

Jo daug yra lašišoje ir kitose žuvyse, svieste, kiaušinyje, pieno produktuose, visuose 

žaliose ir geltonuose vaisiuose  bei daržovėse (apelsinuose, saldžiosiose bulvėse, 

pomidoruose, manguose, melionuose, moliūguose, žirneliuose, žaliosiose pupelėse, 

brokoliuose, šparaginėse pupelėse ir kt.). 

Pagal mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų 

ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašą, regos sutrikimas apibūdinamas kaip 

regimojo pojūčio ir regimojo suvokimo sutrikimas, kurio negalima koreguoti akiniais ar 



kontaktiniais lęšiais iki normalaus regėjimo, trukdantis normaliai raidai, mokymuisi, 

orientavimosi erdvėje, savarankiškam gyvenimui. Regos sutrikimai skirstomi į: 

  vidutinę silpnaregystę, kai regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,3-

0,1 (30-10 procentų), akiplotis 20-60 laipsnių, 

 žymią silpnaregystę, kai regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,1-

0,05 (5-10 procentų), akipločio susiaurėjimas 10-20 laipsnių, 

 aklumas su regėjimo likučiu, kai regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su 

korekcija 0,04-0,01 (5-10 procentų), akipločio susiaurėjimas iki 10 laipsnių, 

 praktiškas aklumas, kai regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,01- 

šviesos, tamsos skyrimas), 

 visiškas aklumas, kai šviesos jutimo nėra. Aplinką suvokia kitais pojūčiais (klausa, 

uosle, lytėjimu ir kt.). 

 

Rekomendacijos: https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-

programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-

tarpiniai?fbclid=IwAR0mFyQ2_qkz_ez5IWGii4f4wtvzfyn-QrgSf1gMsHK-

MSdxTNtzOHHoRb0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdykite mokinių empatiškumą ir toleranciją įvairių sutrikimų  

turintiems mokiniams! 

 

Joniškio r. švietimo centro PPT logopedė, 

 specialioji pedagogė Laima Paulauskienė 


