
 

Mokymai – praktikumas 

„ŽINOJIMAS ŠALINA KLIŪTIS“ 

Seminaro tikslas - skatinti supratimą apie negalias bei mokymosi sutrikimus ir apie viena iš jų atvejų - disleksijos sutrikimą 

socialinio modelio požiūriu siekiant visapusiškos bibliotekų vartotojų, turinčių negalią,  įtraukties. 

Data: 2021 m. spalio 14 d. (ketvirtadienis) 

Vieta: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka 

DARBOTVARKĖ 

Data Laikas Veikla, Tema Lektorius 

Data 

2021 m. spalio 

14 d. 

9.00-9.15 Dalyvių registracija  

9:15 – 10:45 

Kaip kalbėti apie negalias. 
 

 Kuo skiriasi klinikinis ir socialinis modeliai 

kalbant apie negalias. 

 Negalia kaip gyvenimo dalis. Remiantis 

iliustruotu žodynu vaikams „Žmogus su 

negalia irgi gali“. 

 Kaip kalbėti apie negalias? Žodžiai svarbu. 

 Edukacinio užsiėmimo „Žmogus su negalia 

irgi gali“ grįžtamojo ryšio pristatymas. 

 Patyriminis disleksijos pristatymas. 
 

Dalia Balčytytė 

Informacinių išteklių skyriaus vedėja, 

Lietuvos aklųjų biblioteka 

10:45 – 11:00 Kavos pertraukėlė  

11:00 – 12:15 

Edukacijos „Apie disleksiją paprastai“ pristatymas 

remiantis Nessy organizacijos (Didžioji Britanija) 

išleista ir LAB išversta knyga „Apie disleksiją 

paprastai“  

 

Daiva Kavaliauskienė 

Informacinių išteklių skyriaus vyresnioji 

specialistė-edukatorė, Lietuvos aklųjų 

biblioteka 

 



 

12:15- 13:00 Pietų pertrauka  

13:00 – 14:30 

 

Disleksija. Atpažink, Pritaikyk, Padėk. 

 

 Disleksijos (skaitymo, rašymo) sutrikimo 

pristatymas. 

 Kaip galima disleksijos sutrikimą pastebėti ir 

atpažinti? 

 Kokius pagalbos būdus naudoti padedant 

vaikui bibliotekoje? 

 Kaip padėti šį sutrikimą turinčiam vaikui 

išsirinkti knygas? 

 

Reda Andriekutė 

Specialioji pedagogė 

14:30 – 15:00 Diskusija ir aptarimas  

 

Darbotvarkę sudarė: Roma Lazinkienė, VAVB RBMVC vyr. metodininkė mokymams (roma.lazinkiene@amb.lt)  

 

Prieš seminarą rekomenduojama peržiūrėti šias knygas: 

 

Žmogus su negalia irgi gali. Iliustruotas žodynas apie negalias vaikams. Autoriai: Heini Saraste ir Kalle Könkkölä. Iliustravo Väinö Heinonen. Iš 

suomių kalbos vertė Viltarė Urbaitė. Red.: Ramunė Balčikonienė, Klementina Gečaitė, Lietuvos negalios organizacijų forumas. Projekto vadovė 

Dalia Balčytytė. 

Lietuvos aklųjų biblioteka 2020.  

Nuoroda: https://www.labiblioteka.lt/data/public/uploads/2021/01/zmogus-su-negalia-irgi-gali_web.pdf 

 

Apie disleksiją paprastai. Kai nereikia daug žodžių. Autorius Mike Jones, iliustravo Leah Heming, Iš anglų kalbos vertė Jūratė Jolanta 

Žeimantienė. Red.: Ramunė Balčikonienė, Janina Vileikienė. Projekto vadovė Dalia Balčytytė.  

Lietuvos aklųjų biblioteka, 2020 

Nuoroda: https://www.labiblioteka.lt/data/public/uploads/2021/01/de-digital-2020-lithuanian.ed-1.pdf 
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