
Švietimo įstaigų specialistams, dirbantiems su 

mokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais raidos 

sutrikimų

Psichologė Jurgita Gedeikienė

„Kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė 
laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis 

beribis ir nesuvaldomas.“
K. Čiukovskis



„Aš noriu, kad vaikai suprastų pasaulį ne todėl, kad pasaulis yra žavus ir 
žmogaus prigimtis yra žingeidi. Aš noriu, kad jie jį suprastų tam, kad 
būtų pasiruošę padaryti pasaulį geresniu. Žinios nėra tas pats kaip 
moralė, bet mums reikia suvokimo, jeigu norime išvengti praeities klaidų 
ir judėti produktyvios krypties link. Svarbi šito suvokimo dalis yra 
žinojimas, kas mes esame ir ką galime. Galiausiai mes turime suvokti dėl 
savęs ir veiksmai, kurie bus atlikti mūsų pačių yra tik netobulo pasaulio 
pakeitimas į gerąją ar blogąją pusę.“ (Gardner H. 1999).



Sukūrus tinkamas sąlygas bendrosiose 
mokyklose, mažės specialiųjų mokyklų 

poreikis. Numatoma, kad dalis jų galėtų tapti 
regioniniais švietimo pagalbos centrais, 

teikiančiais konsultacijas, metodinę pagalbą 
viso regiono bendrosios paskirties mokykloms.
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2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. 
I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo 

papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi 
būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje 

(darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.



Inkliuzinis ugdymas yra svarbiausias švietimo
sistemos politinis siekis bei iššūkis. 



Vaikų, turinčių įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių (neišskiriant 
ir vaikų, turinčių specialius ugdymosi poreikius dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų, o dažnai ir neįgalių) ugdymas bendrojo ugdymo 
švietimo įstaigose vis labiau tampa būtinybe. Visuomenės 

nuostatos, lemiančios socialinę ir ugdymo politiką neįgaliųjų 
atžvilgiu po truputį keičiasi įtraukimo (inkliuzijos) naudai. 



Inkliuzija skiriasi nuo anksčiau vartotų terminų „integracija” ir 
„ugdymas kartu su sveikais vaikais”, kurie buvo susieti su 
sutrikimais (medicinine prasme) ir specialiaisiais ugdymosi 

poreikiais, ir reiškė mokinių prisitaikymą prie bendrojo ugdymo 
programų ir mokyklos. 

Inkliuzija, atvirkščiai, reiškia vaiko teisę dalyvauti ir 
mokyklos pareigą priimti tokį vaiką.



Integracija (integruotas ugdymas) – tai procesas, kai vaikai, turintys 
specialiųjų ugdymosi poreikių, susijusių su sutrikimais, negalia, 
nepalankiais socialiniais aplinkos veiksniais ir kt., yra įtraukiami į 
bendrojo ugdymo mokyklas, tikintis, kad šie vaikai prisitaikys prie 
standartizuotų reikalavimų; įtraukimas tam tikra prasme siejamas su 
galios santykiais.



Inkliuzija (inkliuzinis ugdymas) – tai sisteminės reformos procesas, 
kuris apima ugdymo turinio, metodų, požiūrių, vertybių, struktūrų ir 
strategijų pokyčius, užtikrinančius mokymosi kliūčių įveikimą ir 
socialiniu teisingumu bei dalyvavimu grįstas visų ugdytinių mokymosi 
patirtis. Inkliuzinis ugdymas orientuotas į visus ir kiekvieną vaiką, 
pripažįstant ir vertinant įvairovę ir užtikrinant kokybišką kiekvieno 
vaiko ugdymąsi.



Inkliuziniame švietime skirtybės 
toleruojamos ir vertinamos kaip 
galimi ir vertingi ištekliai, kuriuos 

reikia kūrybingai ir kryptingai 
panaudoti mokinio sėkmei užtikrinti, 
o ne kaip problemos. Keičiamas ne 

mokinys, o mokykla, siekiant pašalinti 
visas galimas kliūtis ir užtikrinti 

ugdymo prieinamumą kiekvienam, 
visus ir kiekvieną mokinį įtraukti ir 

sudaryti sąlygas sėkmingai dalyvauti 
ugdyme(si). 





Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje, įtvirtintas „Vaikų įtraukties
mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų planas“, kurio II skyriuje 

13.3 straipsnyje yra garantuojamas švietimo prieinamumas ir visiems vienodos 
teisės, maksimaliai išplečiant vaikų ir jaunimo švietimo galimybes, sukuriant 

mokiniams, studentams ir jaunimui tinkamas sąlygas tenkinant jų specialiuosius 
ugdymosi poreikius bei atskleidžiant jų individualius talentus. 



2020 metais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija priėmė įstatymą 
„Dėl pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas“. 

Šiame teisės akte buvo patvirtintas 2021-2024 metų veiksmų planas, kurio tikslas –
garantuoti kokybišką sveikatos priežiūros, socialinių ir ugdymo paslaugų 

prieinamumą neįgalumą turintiems vaikams. Pavyzdžiu, įstatymo 2.2. punktas 
numato, kad reikia stiprinti paslaugų ir pagalbos prieinamumą įvairių raidos 

sutrikimų turintiems asmenims. Taip pat, 2.4 punktas pažymi, kad būtina sumažinti 
visuomenės neigiamas nuostatas į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, 

o 3.2 punkte yra teigiama, jog būtina gerinti vaikų, turinčių įvairią negalią, 
ugdymo(si) ir švietimo pagalbos kokybę. 





„Inkliuzinio švietimo mokytojo profilis“ buvo parengtas 
vadovaujantis esminėmis vertybėmis ir įvardytomis sričių 
kompetencijomis. Minimos kompetencijos šiose srityse:

Pagarba mokinių įvairovei – skirtybės laikomos galimybėmis 
ir ištekliais, kuriais grindžiamas kiekvieno mokinio ugdymasis.

Su šia vertybe sietinos kompetencijos susijusios su:

- Inkliuzinio ugdymo samprata;

- Mokytojo požiūriu į mokinių įvairovę.

KOKS MANO POŽIŪRIS Į MOKINIŲ  ĮVAIROVĘ?



Pagalba visiems mokiniams: mokytojai puoselėja aukštus 
lūkesčius dėl kiekvieno mokinio pasiekimų;

Su šia vertybe sietinos kompetencijos susijusios su:

- Skatinimu visų mokinių akademinio, praktinio, socialinio ir 
emocinio ugdymosi;

- Veiksmingomis ugdymo strategijomis heterogeninėse 
klasėse.

AR ĮMANOMA PAGALBA VISIEMS MOKINIAMS?



Darbas drauge su kitais – bendradarbiavimas ir darbas 
komandoje yra pagrindiniai visų mokytojų veiklos būdai.

Su šia vertybe sietinos kompetencijos susijusios su:

- Darbu su šeimomis;

- Bendradarbiavimu su įvairiais švietimo profesionalais. 

KAIP TURĖTŲ VYKTI BENDRADARBIAVIMAS?



Asmeninis profesinis tobulėjimas – mokyti reiškia mokytis –
mokytojai prisiima atsakomybę už mokymąsi visą gyvenimą.

Su šia vertybe sietinos kompetencijos susijusios su:

- Mokytojų gebėjimu reflektuoti savo praktinę veiklą;

- Pirminiu mokytojų rengimu kaip pagrindu nuolatiniam individualiam 
profesiniam tobulinimuisi ir asmeniniam tobulėjimui. 

KOKS ASMENINIS IR PROFESINIS TOBULĖJIMAS 
BŪTŲ VEIKSMINGIAUSIAS?



… pokyčiai ir tobulėjimas yra inkliuzinio švietimo sistemos bruožai, 
todėl mokytojams reikia turėti įgūdžių, padedančių tinkamai pasitikti 

kaitą, lydėsiančią per visą profesinį gyvenimą.



ĮTRAUKUSIS UGDYMAS (1)

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, tai 
labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą 

tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, 
atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis

ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos 
mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.



ĮTRAUKUSIS UGDYMAS (2)

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi 
reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas 

kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo 
ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir 

ugdymosi prieinamumą.



ĮTRAUKUSIS UGDYMAS (3)
Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra siūlo 

inkliuzinio ugdymo kokybės skatinimo principus, kurie labiau 
pritaikomi mokyklos lygmeniu:

1. Pagarba mokinių nuomonei. Mokinių, jų tėvų ir artimųjų, 
organizacijų, besirūpinančių neįgaliųjų asmenų teisėmis, nuomonių 
turėtų būti paisoma, ypač priimant sprendimus

2. Aktyvus mokinių dalyvavimas. Visiems mokiniams sudaryta 
galimybė aktyviai dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės 
gyvenime.

3. Teigiamos mokytojų nuostatos. Visi mokytojai turėtų turėti teigiamą 
požiūrį į visus mokinius ir norą bendradarbiauti su kolegomis.



4. Mokytojų įgūdžiai. Visi mokytojai turėtų išsiugdyti įgūdžių, 
reikalingų veiksmingam visų mokinių ugdymui, atsižvelgiant į 
kiekvieno poreikius.

5. Lyderystė mokykloje. Mokyklų vadovai turėtų teigiamai vertinti 
darbuotojų ir mokinių skirtybes, skatinti kolegialumą ir inovacijas.

Lietuva įgyvendina įtraukiojo ugdymo 

principus pereidama nuo mokyklos –
visiems, prie mokyklos –

kiekvienam. Mokslinėje  literatūroje ir 
Lietuvos švietimo dokumentuose 

vartojamos dvi tapačios sąvokos – inkliuzija 
ir įtraukimas.



Įtraukusis ugdymas – tai 
specialiųjų poreikių vaikų ugdymas 

kartu su bendraamžiais tokiam 
ugdymui parengtoje mokykloje. 
Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintys vaikai turi turėti galimybę 
lankyti įprastas mokyklas, kur 

ugdymas būtų pritaikytas pagal jų 
poreikius



Įgyvendindamos teisę į mokslą pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją valstybės turi užtikrinti, kad:

• neįgalūs vaikai dėl savo neįgalumo nebūtų šalinami iš bendros 
švietimo sistemos ir jiems nebūtų atimta galimybė įgyti tinkamą, 
kokybišką, nemokamą ir privalomą pradinį arba vidurinį išsilavinimą;

• būtų tinkamai pritaikytos sąlygos;

• neįgalieji gautų būtiną paramą bendroje švietimo sistemoje;

• būtų teikiamos veiksmingos individualizuotos paramos priemonės, 
suderinamos su visiškos įtraukties tikslu.



Inkliuzinė tvarka mokykloje ne visada yra visiškai inkliuzinė, ji gali būti tam 
tikros integracijos formos. Pavyzdžiui, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys 

mokiniai yra ugdomi bendrosiose klasėse beveik visą dieną ar bent jau daugiau 
nei pusę dienos. Kai tik reikia, mokinys gauna papildomą pagalbą ar specialųjį 
mokymą bendroje klasėje, ir yra laikomas tokiu pačiu klasės nariu. Vis dėlto 
dauguma specializuotų paslaugų teikiama už klasės ribų, ypač jei joms yra 
būtina speciali įranga arba jos gali trukdyti kitiems tos klasės mokiniams 

(pavyzdžiui, logopedo užsiėmimas).



• Specialiosios mokyklos tiek užsienyje, tiek Lietuvoje buvo laikomos 
tinkamiausia ugdymosi aplinka, skirta mokiniams, turintiems didelių 
SUP (specialiųjų ugdymosi poreikių), siekiant sukurti lygiavertę 
bendruomenę. Tačiau šis požiūris, grindžiamas segregacijos idėja, 
prieštarauja inkliuzinio ugdymo nuostatoms.

INTEGRACIJA                           INKLIUZIJA



Dar kartą apie tai...

Įtraukusis ugdymas pirmiausiai turi būti suvokiamas 
vertybiniu požiūriu, nes kiekvienas vaikas turi savitų poreikių. 
Įtraukusis ugdymas kaip sąvoka apima kiekvieno vaiko teisę į 
kokybiško ugdymo ir pagalbos užtikrinimą. Tam turi būti 
pritaikyta ugdymo aplinka ir individualizuojamas ugdymo 
procesas.



Specialiųjų poreikių asmenys Specialiųjų ugdymosi poreikių 
asmenys

Asmenys, kurie dėl įgimtų ar 
įgytų sutrikimų gali ribotai 
dalyvauti ugdyme ir visuomenės 
gyvenime.

Asmenys, kuriems pagalbos ir 
paslaugų ugdymo procese 
reikmė atsiranda dėl išskirtinių 
asmens gabumų, įgimtų ar įgytų
sutrikimų, nepalankių aplinkos 
veiksnių.

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis (inkliuzinis) ugdymas turėtų orientuotis ne vien į negalių turinčius asmenis 
(tai tik viena asmenų grupė), bet ir į greta jų esančias kitas asmenų grupes – išskirtinių 
gabumų, nepalankių aplinkos veiksnių paveiktų asmenų (pvz., pedagogiškai, socialiai 
apleisti ir pan.).



Kintantis inkliuzinio ugdymo fenomenas
Kodėl nuo įprastos sampratos pereinama prie naujosios?

• Medicininis modelis: „kitokiems“ reikia daugiau pagalbos, 
geriausia tai daryti juos „patalpinus į atskiras“ mokyklas.

• Judėjimas už žmogaus teises ir mokslo atradimai: 
segreguotas ugdymas – nėra gerai nei individui, nei 
visuomenei.

• Suvokimas, kad kiekvienoje klasėje/grupėje esama 
ugdymosi poreikių įvairovės.

• Pripažinta, kad trukdyti ugdymuisi gali: nepritaikyta aplinka, 
nepritaikytos ugdymo programos, mokyklos kultūra ir 
mokytojų nepasirengimas.

• Kaltinti vien tik individą dėl jam kylančių mokymosi 
sunkumų dėl biologinių skirtybių (medicininis modelis) 
nepripažįstant platesnio socialinio konteksto, tapo 
nebepopuliaru.



Inkliuzinio ugdymo kriterijai, kurie atspindi 
įtraukiojo ugdymo sampratą: 

• Inkliuzijoje mokymasis prasideda nuo gimimo ir tęsiasi visą 
gyvenimą, jis apima mokymąsi namuose, bendruomenėje, 
formaliose ir neformaliose įstaigose.

• Tai dinamiškas procesas, kuris nuolat kinta atsižvelgiant į kultūrą ir 
kontekstą.

• Visi skirtumai pagal amžių, lytį, etninę priklausomybę, kalbą, 
sveikatos būklę, ekonominę padėtį, religiją, negalią, gyvenimo stilių 
ir kitas skirtumų formas yra pripažįstami ir gerbiami.

• Tai yra platesnės įtraukios plėtros skatinimo strategijos dalis, kuria 
siekiama sukurti pasaulį, kuriame vyrauja taika, tolerancija, 
tvarus išteklių naudojimas ir socialinis teisingumas; kur tenkinami 
visų pagrindiniai poreikiai ir teisės.

• Tai yra sistemos pakeitimas, kad jis atitiktų mokinį, o ne mokinio 
keitimą į sistemą. Joje sistemingai nustatoma atskirties 
„problema“, o ne asmuo ar jo ypatybės.



INKLIUZIJA





Inkliuzinio švietimo kokybės plėtros principuose (2009) nurodoma, kad 
ugdymo(si) procese, kuris yra pagrįstas inkliuzinio švietimo principais, t. y. jo 
metu mokiniai neskirstomi į kategorijas, o norima atsižvelgti į kiekvieno 
individualius ugdymosi poreikius, būtina kurti ugdymosi strategijas ir būdus, 
kurie bus naudingi visiems mokiniams:

1. Ugdymas bendradarbiaujant vieniems su kitais, kai pedagogai sutelkia 
komandą, į kurią įtraukia vaikus ir jų tėvus, bendraamžius, kitus ugdymo 
įstaigos pedagogus ir pagalbą teikiančius specialiuosius pedagogus, o taip 
pat, esant reikalui, ir multidisciplininės komandos dalyvius;
2. Ugdymasis bendradarbiaujant, kai vaikai vienas kitam suteikia pagalbą 
įvairiais būdais – bendraamžių ugdymas – laisvai susidariusios ir tikslingai 
pedagogo sudarytos vaikų grupelės;
3. Problemų sprendimas visiems drauge garantuoja veiksmingą 
netinkamo elgesio grupėje analizavimą ir kontroliavimą;
4. Atvirų grupių kūrimas ir mokymo individualizavimas svarbus grupėje, 
kurioje ugdosi vaikai, turintys įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių;
5. Veiksmingas mokymas yra sistemingų tikslų iškėlimas, įvairių ugdymosi 
metodų naudojimas, orientuotas į vaiko gebėjimus atitinkančių užduočių 
kūrimą bei tikslingą ir abipusį bendravimą ir bendradarbiavimą su 
mokiniais;
6. Pedagogų atliekamas vertinimas, skatinantis mokymąsi, bet mokinių 
nepaženklinantis ir neturintis neigiamų pasekmių jų ugdymuisi.



Realizuojant inkliuzinį ugdymą, reikia laikytis 

tam tikrų principų (1)

Teigiamo požiūrio į asmenį ir mokymą, kurio metu norima pažinti 
visus besiugdančiuosius, išsiaiškinti jų galimybes bei poreikius, kurie 

būti panaudoti išryškinant asmeninį tobulėjimą augant, 
personalizuojant mokymąsi. 



Realizuojant inkliuzinį ugdymą, reikia laikytis 

tam tikrų principų (2)

Teisingos ir įsipareigojančios lyderystės, kurios tikslas būtų skleisti 
inkliuzinio ugdymo teisinius aspektus, kultūrą, politiką ir praktinius 

gebėjimus įvairiais lygmenimis ir visose mokymosi įstaigų aplinkose.



Realizuojant inkliuzinį ugdymą, reikia laikytis 

tam tikrų principų (3)

Fizinių aplinkų ir žinių užtikrinimo. 



Realizuojant inkliuzinį ugdymą, reikia laikytis 

tam tikrų principų (4)

Ugdymuisi palankios atmosferos, kurioje kiekvienas vaikas jaustųsi 
priimtas, saugus, sulaukia reikiamos pagalbos, yra motyvuojamas 

ugdytis ir pateikti save. 



Realizuojant inkliuzinį ugdymą, reikia laikytis 

tam tikrų principų (5)

Prieinamo kiekvienam vaikui dalyvavimo ugdymo procese. 



Realizuojant inkliuzinį ugdymą, reikia laikytis 

tam tikrų principų (6)

Individualizuoto, diferencijuoto, personalizuoto mokymo ir 
mokymosi – pagalba suteikiama, atkreipiant dėmesį į mokinių 

specialiuosius poreikius. 



Realizuojant inkliuzinį ugdymą, reikia laikytis 

tam tikrų principų (7)

Visų pedagogų mokymas ir paruošimas dirbti įtraukioje grupėje –
suteikiamos galimybės tobulintis bei įgauti naujų žinių, reikalingų 

realizuojant įtraukųjį ugdymą, semtis patirties vieniems iš kitų 
bendradarbiaujant ir sprendžiant susidariusias problemas. 



Keturios pagrindines vertybės, kuriomis galėtų
remtis pedagogai, kurie dirba inkliuzinėje švietimo sistemoje

Pagalbos teikimas
kiekvienam mokiniui, 
norint išgauti aukštus
mokinio pasiekimus.

Bendradarbiavimas ir
darbas komandoje.

Pagarba mokinių įvairovei 
ir skirtybėms, jas laikant 
galimybėmis ir ištekliais, 

kuriais grindžiamas 
kiekvieno mokinio 

mokymasis.

Nenutrūkstamas asmeninis 
profesinis tobulėjimas, prisiimant

atsakomybę už mokymąsi visą 
gyvenimą, vadovaujantis nuostata, 

jog mokyti reiškia mokytis. 



Įtraukusis ugdymas yra veiksmingas, kai taikomi:
• kooperuotas ir komandinis mokymas;

• individualizavimas;
• problemų sprendimas bendradarbiaujant;

• mokymo diferencijavimas;
• šeimos įtraukimas.



Diskusiniai klausimai



Ugdymo formos ir realių poreikių neatitikimas. 

Ar pedagogai tinkamai parengti dirbti, 
atsižvelgiant į kiekvieno individualius ugdymo(si) 
poreikius, parenkant tinkamus ugdymo metodus?



Didelis mokinių skaičius klasėse. 

Ar tai trukdo pažinti asmenybės ypatybes ir elgesį, 
jos gebėjimus, interesus bei individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdymo procesą?



Nepritaikyta fizinė aplinka, ugdymo ir pagalbinių 
priemonių trūkumas. 

Tik nedaugelis mokyklų turi liftus, individualių 
poreikių turintiems pritaikytus tualetus, poilsiui ir 
reabilitacijai skirtas vietas, neįstengia patenkinti jų 

individualių poreikių.



Psichologinė įtampa mokykloje, žemas specialiųjų 
poreikių turinčių mokinių savęs vertinimas. 

Ar bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai niekada 
artimiau nebendravę su specialiųjų poreikių 

turinčiais bendraamžiais, nejaus psichologinės 
įtampos, kuri atsilieps tarpusavio santykiams? 

Ar dėl to nepatirs socialinės atskirties savo 
klasėje specialiųjų ugdymosi poreikių turintys 

mokiniai?



Kokia nuomonė apie mokinius, 
turinčius specialiųjų poreikių?



Apie mūsų vaikus...









Bendra elgesio ir emocijų sutrikimų samprata 

Emocijos įvardijamos kaip psichikos pažintiniai
procesai, atspindintys žmogaus santykio su savimi ir

kintančia aplinka išgyvenimą.

Elgesys – tai tarpusavyje susiję žmogaus ar žmonių 
grupės veiksmai, kurių tikslas, sąveikaujant su aplinka, 

realizuoti tam tikras funkcijas. 



Elgesio sutrikimu laikytinas vaiko socialinis
neprisitaikymas, pasireiškiantis agresyviu, 

griaunamuoju antisocialiu elgesiu arba
veiksmais.

Emocijų problemų dažniau turi mergaitės, elgesio problemos
daugiau būdingos berniukams. Elgesio problemos beveik

keturis kartus dažniau būdingos berniukams, nei mergaitėms.. 



Sutrikimas apibrėžiamas kaip patologijos sukeltas 
žmogaus organo ar jo funkcijos nuokrypis nuo 

diagnostinės statistinės normos. 



RAIDOS SUTRIKIMAI

1. Protinis atsilikimas ir psichologinės raidos, mišrūs raidos sutrikimai.

2. Cerebrinis paralyžius ir kt. motorinės raidos sutrikimai.

3. Komunikacijos sutrikimai:

a) kalbos ir kalbėjimo sutrikimas;

b) įvairiapusiai raidos sutrikimai, autizmas.

4. Mokymosi sutrikimai.

5. Socialinės-emocinės raidos ir elgesio sutrikimai.

6. Klausos sutrikimai.

7. Regos sutrikimai.



Emocijų ir elgesio sutrikimų grupės Charakteristika

Afektiniai sutrikimai Nuotaikos ar emocinio fono sutrikimas, 
pasireiškiantis depresija ar perdėtai pakilia 
nuotaika.

Nerimo sutrikimas Sutrikimas pasireiškiantis nerimu, baime ir 
įprastos veiklos vengimu dėl baimės ar nerimo.

Eksternalumas Į save nukreiptas elgesys, nerimas, baimė, 
atsiribojimas ir kiti asmens nuotaikų arba 
vidinių būsenų požymiai.

Įvairiapusiai raidos sutrikimai Sunkūs sutrikimai, kuriems būdingi nenormalūs 
socialiniai santykiai, keistas manieringumas, 
netinkamas socialinis elgesys ir neįprasta kalba 
ir kalbėjimas.

Autizmas Tai visą gyvenimą trunkantis sutrikimas, 
kuriam būdingas kalbos, socialinės raidos
deficitas.

Šizofrenija Sutrikimas, kuriam būdingas psichofizinis 

Emocijų ir elgesio sutrikimai gali pasireikšti įvairiomis formomis, 
jie yra suklasifikuoti į septynias pagrindines grupes:



Moksleivių elgesiui valdyti siūloma taikyti žingsniais paremtą 
metodiką:

• apsibrėžti, kokio elgesio tikimasi iš kiekvieno moksleivio;

• siekti, kad moksleiviai, kurie pateisina mokytojo lūkesčius, būtų 
skatinami;

• nustatyti, kokį netinkamai besielgiančių moksleivių elgesį reikia keisti;

• pasirinkti pozityvią, o ne baudžiamojo pobūdžio strategiją.



Mokykloje dažniausi elgesio ir emocijų sutrikimai yra: 

• dėmesio koncentracijos trūkumai;

• opozicinis neklusnumas ir elgesio bei tvarkos taisyklių laužymas;

• agresyvumas;

• vengimas lankyti mokyklą, pamokas, dirbti ir bendradarbiauti;

• mokymosi motyvacijos stoka ir interesų ribotumas. 



Sutrikusio elgesio mokiniams būdinga vienas ar keli iš pateiktųjų 
elgesio variantų, ilgai ir iš esmės veikiančių mokymąsi:

• „nesugebėjimas išmokti, kurio negalima paaiškinti intelektiniais, 
sensoriniais ar sveikatos veiksniais;

• nesugebėjimas užmegzti ar išlaikyti patenkinamus santykius su 
bendraamžiais ir mokytojais;

• netinkamas elgesys ar emocijos, esant normalioms aplinkybėms;

• bendras didėjantis nusiminimas ir prislėgta nuotaika;

• polinkis į fizinius simptomus arba baimę, susijusią su asmeninėmis ar 
mokyklos problemomis“. 



Mokytojai pastebi, jog kasmet daugėja mokinių, kurių elgesį sunku 
kontroliuoti, pamokoje jie nesusikaupia, nespėja atlikti užduočių kartu 
su kitais mokiniais, trukdo dirbti ir mokytojui, ir bendraklasiams. Jeigu 
minėtų sutrikimų turintiems vaikams trūksta teigiamo dėmesio, tai jie 
„užsitarnauja“ jo kitaip – netinkamai elgdamiesi.



Dauguma elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų blogai 
mokosi mokykloje. Šių vaikų mokymosi pasiekimai dažniausiai 

žemesni, negu būtų galima tikėtis pagal jų intelekto lygį. To 
priežastis gali būti pažintinės veiklos sutrikimai arba atsilikimas 

dėl mokymosi motyvacijos stokos, nesistemingo mokyklos 
lankymo, negebėjimo planuoti laiką ir organizuoti veiklą.



• Jaunesniame mokykliniame amžiuje išryškėja 
emociniai bei elgesio, aktyvumo ir dėmesio 
sutrikimai, na, o paauglystėje – nerimo sutrikimai 
bei depresija.



Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, kurio atvejų 
pastaruoju metu daugėja, kaip ir kitų sutrikimų. 

Maždaug 40 proc. atvejų paauglystėje įvyksta 
spontaninė šio sutrikimo remisija, kai 

simptomai dingsta, tačiau gali likti ir visam 
gyvenimui. Tokiam žmogui bus sunkiau 
susikaupti, išlaikyti pastovumą, emocinį 
stabilumą, bus didesnė rizika išsivystyti 

priklausomybėms.



Dėmesio stokos hiperaktyvumo sutrikimas 
pasireiškia maždaug 8 % gyventojų.



Yra trys sutrikimo tipai:

✔️ Nedėmesingas tipas – šie vaikai turi problemų 
dėl neatidumo ir lengvai išsiblaško.

✔️ Hiperaktyvus – impulsyvus tipas – šie vaikai 
jaudinasi, negali ramiai sėdėti, bėgioja, šokinėja – yra 
neramūs. Yra linkę į nelaimingus atsitikimus.

✔️ Kombinuotas tipas – šiems vaikams būdingas 
nedėmesingų ir hiperaktyvių-impulsyvių simptomų 
derinys.



HIPERAKTYVUS VAIKAS

• Hiperaktyvumo (veiklos ir dėmesio, hiperkinezinis) sutrikimas 
yra lėtinis, prasidedantis vaikystėje ir galintis tęstis 
suaugusiame gyvenime sutrikimas, kuris neigiamai veikia vaiko 
gyvenimą namuose, mokykloje ir bendruomenėje. 

• Tokie vaikai nenuoramos, išsiblaškę, impulsyvūs, įkyrūs, 
keliantys daug rūpesčių savo tėvams ir mokytojams. Patys 
vaikai dažnai jaučiasi nelaimingi, žema jų savivertė. 

• Jei tokie vaikai negydomi, jiems padidėja rizika piktnaudžiauti 
narkotikais, alkoholiu, nusikalsti, nusižudyti, susirgti įvairiomis 
psichikos ligomis.



Kaip padėti hiperaktyviems vaikams, 
kaip keisti suaugusiųjų elgesį ir požiūrį į 
juos tiek namuose, tiek mokykloje, kaip 

pagerinti tokių vaikų mokymosi ir 
adaptacijos galimybes?



Daug vaikų darželyje, mokykloje ar namuose išsiskiria savo neramiu, per aktyviu (hiperaktyviu) 
elgesiu. Įvairių autorių duomenimis hiperaktyvių vaikų yra 3 – 5%. Dažnesnis šis sutrikimas 
berniukams nei mergaitėms (4:1). Tarptautinėse ligų klasifikacijose šis sutrikimas vadinamas 
hiperkineziniu sutrikimu, ir jam diagnozuoti būtini 8 iš šių išvardintų požymių, trunkančių ilgiau 
nei 6 mėnesius:
1. Dažnai nenustygsta, mosuoja rankomis ar kojomis, rangosi kėdėje (paaugliams tai gali 
pasireikšti tik subjektyviais nerimo pojūčiais).
2. Sunku sėdėti ramiai, kai to reikalaujama.
3. Lengvai išsiblaško nuo pašalinių dirgiklių.
4. Sunku sulaukti žaidimų eilės ir pan.
5. Dažnai skuba atsakyti į klausimus, nors dar nebaigiama paklausti.
6. Sunku laikytis kitų instrukcijų (ne dėl priešiško elgesio ar nesugebėjimo suprasti), todėl pvz., 
nepavyksta pabaigti namų darbų.
7. Sunku sukaupti dėmesį atliekant tam tikras užduotis ar žaidžiant.
8. Dažnai pereina nuo vienos nepabaigtos veiklos prie kitos.
9. Sunku žaisti tyliai.
10. Dažnai pernelyg daug kalba.
11. Dažnai trukdo kitiems, pvz., įsikiša į kitų vaikų žaidimus.
12. Dažnai atrodo, kad neklauso, kas yra sakoma.
13. Dažnai pameta daiktus, būtinus užduotims ar veiklai mokykloje, namuose (žaislus, pieštukus, 
knygas, užduotis).
14. Dažnai imasi fiziškai pavojingos veiklos, neatsižvelgdamas į pasekmes (ne dėl nuotykio 
ieškojimo), pvz., nežiūrėdamas išbėga į gatvę.



Hiperaktyvumo priežastys įvairios:

1. Ankstyvoje vaikystėje atsiradę smegenų funkcijos 
sutrikimai dėl nėštumo ar gimdymo patologijos (išankstinis 
gimdymas, nepakankama ar neteisinga motinos mityba, 
medikamentų, alkoholio, narkotikų vartojimas, rūkymas, 
sunkus gimdymas).

2. Genetinis faktorius (dažnai hiperaktyvių vaikų tėvai turėjo 
šį sutrikimą).

3. Blogi santykiai šeimoje, konfliktai.

4. Neteisingas auklėjimas šeimoje.

5. Mitybos ypatumai (per didelis maisto priedų, dažų, 
konservantų, saldiklių kiekis maisto produktuose).



Vaikai su hiperkineziniu sutrikimu nuo mažens irzlūs, blogai miega, 
būdingi pilvo skausmai, alergija maistui. Tik pradėję vaikščioti, jie bėgioja 
“lyg užsukti”. Toks aktyvumas, deja, yra griaunantis ir betikslis. Vaikai 
nesugeba užbaigti pradėtų darbų, jų dėmesį greit patraukia kiti dalykai. 
Tokie vaikai impulsyvūs, elgiasi neapgalvotai, tuo sukeldami sau ir 
tėvams pavojingas ar keblias situacijas. Darželyje toks vaikas trukdo 
kitiems vaikams žaisti, užsiėmimų metu nesusikaupia, drumsčia pietų 
miegą.



• Mokykloje ši problema dar labiau paaštrėja, nes čia sukaupti dėmesį 
reikia ne žaidimui, o mokymuisi. 

• Šiems vaikams sunku išlaikyti dėmesį daugiau nei kelias minutes, ypač 
ties užduotimis, kurios jiems atrodo įkyrios ir pasikartojančios. Nors 
paprastai šių vaikų intelektas normalus, tačiau jie nesugeba mokytis 
pagal savo galimybes. Ir kuo labiau nesiseka tokiems vaikams 
mokykloje, tuo mažiau jie nori stengtis. 

• Dėl nedėmesingumo vaikai negali žaisti ir komandinių žaidimų, 
sportuoti, todėl vaikai nenori jų priimti. 

• Hiperaktyvūs vaikai turi per mažai kantrybės ir netoleruoja kitų, 
atrodo nepagarbūs ir nesubrendę. Dažnai nepaklūsta, bet ne 
sąmoningai, o nesusimąstydami. Dėl impulsyvumo neretai pasako ką 
nors bloga, kas užgauna kito žmogaus jausmus, dažnai patiria 
nelaimingus atsitikimus. Tokie vaikai nepopuliarūs tarp bendraamžių 
ir tarp suaugusių, su jais dažniausiai sutinka žaisti tik jaunesni vaikai 
arba tokie pat hiperaktyvūs vaikai.



Situacija šeimoje

• Nepaisant tėvų autoriteto ir reikalavimų, dažnai sunku palaikyti 
tvarką ir drausmę namuose, kur auga hiperaktyvus vaikas.

• Natūralu, kad kartais tėvai netenka kantrybės, ir tada prasideda 
ydingas ratas: į vaiko judrumą tėvai reaguoja pykčiu ir bausmėmis, 
vaikas atsako prieštaraudamas ir pykdamas, tuo lyg ir bausdamas 
tėvus. Konfliktas stiprėja. Vaikas ir tėvai, bausdami ir gąsdindami, 
ima varžytis, kas ką kontroliuos, ir niekas negali sustoti. 

• Vis rečiau tėvams pavyksta palaikyti draugiškus santykius su vaiku. 
Tai sukelia nuolatinę įtampą šeimoje. Vaikas darosi piktas, agresyvus, 
didesnė tikimybė, kad pradės asocialiai elgtis. Neretai, praradę 
kantrybę, tėvai muša vaiką, tuo dar pablogindami situaciją.



Priešingas ydingas ratas susidaro, kai tėvai nesugeba pasipriešinti vaiko 
reikalavimams ir leidžiasi terorizuojami. Tėvai tokiais atvejais dažnai 
sako: „Mes turim jam nusileisti, nes kitaip jis niekad nenurims” arba: 
„Aš negaliu jo priversti sutvarkyti žaislus”. Taip tėvai praranda 
autoritetą, o vaikas jaučiasi nesaugus, atsakingas už viską, kas su juo 
vyksta. Toks vaikas visą laiką mėgins mesti iššūkį autoritetams, lyg 

tikrindamas ribas, kada jam kas nors pasakys „ne”. Kartais tokie 

vaikai jaučia palengvėjimą, atsidūrę situacijose, kur yra tvirtas 
autoritetas ir aiškios ribos (pvz., klasėje, kur griežta mokytoja).



Norint padėti vaikui, reikia 
padėti visai šeimai.



Situacija mokykloje



• Jei mokykla daugeliui vaikų susijusi su nuostabiais išgyvenimais, tai 
hiperaktyviems vaikams tuos išgyvenimus švietimo sistemos 
reikalavimai gali paversti košmaru. 

• Tik pradėję lankyti mokyklą, tokie vaikai pajaučia, kad jiems labai 
sunku susikaupti. Tai greit pastebi ir mokytoja. Kartais mokytoja 
blogą darbą pamokų metu priskiria vaiko tingumui, užsisvajojimui, 
užsispyrimui. Tokių vaikų mokymosi rezultatai nepastovūs: lengvai 
įveiktos problemos ir darbai vieną dieną tampa visiška paslaptimi kitą 
dieną. 

• Šie vaikai save suvokia neigiamai, kenčia jų savigarba, ypač, kai 
lygina save su kitais vaikais.

• Atsiranda elgesio pakitimai: melavimas, skundimas, keikimasis, 
savęs žeminimas, pikti komentarai kitų atžvilgiu, agresijos 
protrūkiai, impulsyvumas.



• Jei mokytojas nesusipažinęs su šiuo sutrikimu, jis 
jaučiasi asmeniškai įžeistas, nes mano, kad vaikas 
išdykęs, tyčia jį nervina. 

• Pastoviai atakuoja tėvus raginimais, patarimais, 
kaltinimais. Mokykloje įprasta, kad mokytojai į rašo 
pastabas apie blogą elgesį ir neatliktus darbus. 
Hiperaktyvūs vaikai tokių pastabų gauna tiek, kad 
kartais knygelėse joms nebėra vietos. 

• Visiems hiperaktyviems vaikams pažįstamas baimės 
jausmas einant namo su dar viena pastaba. Tėvai 
patiria susierzinimą, bejėgiškumą, atsivertę vaiko 
pažymių knygelę: „ir vėl…” 



Mokykloje paprastai taikoma bausmių sistema. Hiperaktyvūs vaikai 
nekalti dėl savo judrumo, užmaršumo, išsiblaškymo. Šiems vaikams 
vėluoti, užsimiršti, plepėti per pamokas yra įprastas dalykas, ir taip 
atsitinka savaime, vaikui nė nesuprantant. Tokie vaikai negali paaiškinti, 
kodėl taip elgiasi. Todėl, kai yra baudžiami, jaučiasi pasimetę, įskaudinti , 
bejėgiai. 

Tai tas pats, kas bausti vaiką, kurio viena koja 
trumpesnė, už tai, kad jis šlubuoja.



Mokykloje hiperaktyviems vaikams iškyla ir bendravimo su kitais vaikais 
problema. Labai judrūs vaikai dažnai nepritampa prie draugų, yra 
nepopuliarūs, vaikai nepriima jų žaisti, nes vaikai turi žinoti žaidimo 
taisykles ir jų laikytis. Hiperaktyvus vaikas dažnai yra nekantrus, negali 
sulaukti savo eilės, nekreipia dėmesio į kitus, nesilaiko taisyklių ir trukdo 
žaisti. Todėl dažnai vaikai nepriima jo į savo ratą ir izoliuoja, vaikas 

atstumiamas, paliekamas nuošalyje.



• Blogiausia tai, kad vaikas, pilnas lūkesčių ir džiaugsmo pradėjęs 
lankyti mokyklą, pamažu praranda bet kokį norą mokytis vien dėl 
pastovių perspėjimų ir nesėkmių. 

• Vaikas netenka motyvacijos stengtis mokytis. 

• Ir tuo sunkiau išeiti iš šio užburto rato, kuo ilgiau vaikas kenčia 
tokiose sąlygose. 

• Be galo svarbu laiku pasiūlyti vaikui ir jo tėvams pagalbą, o tų vaikų 
pedagogams patarti ir suteikti informaciją.



Hiperaktyvių vaikų gydymas



Užtikrinti efektyvų hiperaktyvumo sindromo gydymą gali multimodalus
požiūris į patį sutrikimą ir jo gydymą. Tai reiškia komandos, kuriai 
priklauso tėvai, mokytojai, gydytojai ir elgesio specialistai (psichologai), 
sudarymą. Keturi tokio gydymo „kertiniai kampai” yra tokie:

1. Mokymo planavimas.

2. Medicininė priežiūra.

3. Psichologinis konsultavimas.

4. Elgesio modifikavimas.



Negydant hiperaktyvaus vaiko, jis dažniausiai patiria nesėkmes 
mokykloje, jį atstumia bendraamžiai, kyla konfliktų šeimoje. Visa tai 
gali sulėtinti vaiko vystymąsi ir dėl menkos savivertės bei nuolatinių 
nesėkmių sukelti psichikos komplikacijas (nerimo, nuotaikos 
sutrikimus, tikus ir kt.). 



Susidaro ydingas ratas

nesėkmė 
žema 

savivertė

nesėkmė žema 
savivertė



Ydingas ratas progresuoja ir nulemia:

• blogą socialinį prisitaikymą; 

• elgesio problemas; 

• nesėkmes mokykloje; 

• delinkventinį elgesį; 

• piktnaudžiavimą alkoholiu, narkotikais.



Pagrindinės korekcinės veiklos kryptys

1. Vyraujantis teigiamas emocinis tonas santykiuose su vaiku 
(rekomenduojamas ir tėvams, ir mokytojams). 

2. Apgalvota skatinimo ir bausmių sistema vaiko elgesiui klasėje ir 
namie reguliuoti.

3. Vaiko nedėmesingumo kompensavimas klasėje specialiomis 
priemonėmis. 

4. Vaiko mokymas stebėti ir kontroliuoti save, adekvačiai vertinti savo 
veiklą.



Vyraujantis teigiamas emocinis tonas santykiuose su vaiku pasiekimas:

- keičiant suaugusiųjų nusistatymą vaiko atžvilgiu (suvokiant jo 
netinkamo elgesio objektyvias priežastis, atsisakant jo kaip „priešo”, 
„trukdydojo”, „sąmoningo kenkėjo” įvaizdžio, stengiantis užjausti jį net 
tose situacijose, kai jis ne visai teisus);

- nuolat akcentuojant jo mokymosi reikšmę (pažangą, lyginant su 
ankstesniais rezultatais), blogai atliktą darbą aptariant tik klaidų 
išsiaiškinimo tikslu;

- stengtis parodyti vaikui daugiau dėmesio būtent tada, kai jis gerai (o ne 
blogai) elgiasi, dirba.



Skatinimo ir bausmių sistema vaiko elgesiui mokykloje ir 
namuose reguliuoti turi būti:

1. Humaniška (vengti fizinių bausmių, ironijos, pažeminimo);

2. Įvairi, nuolat papildoma naujomis priemonėmis (atsisakant 
tokių, kurios jau neveikia vaiko, pvz., dvejetų, pastabų mokykloje, 
įprastų draudimų namie);

3. Skatinimo ir bausmių formos turi būti iš anksto aptartos su 
vaiku ir priimtos abipusiu susitarimu. Taip pat turi būti aptartas 
geidžiamas abipusis elgesys; kada laikoma, kad susitarimas 
pažeistas; kaip skatinama už susitarimo vykdymą; kaip baudžiama 
už jo nevykdymą. Į tokį susitarimą įtraukti konkrečias, vaikui 
suprantamas skatinimo ir baudimo priemones.



Mokykloje:

a) skatinimas (atsižvelgiama į tai, ko vaikas pageidauja):

• užduoti mažiau namų darbų, jei gerai dirbo pamokos metu; 

• išleisti iš pamokos keliomis minutėmis anksčiau;

• pamokų viduryje leisti pasivaikščioti kelias minutes, duoti 
paskaityti ar pažaisti mokyklos priemonėmis, parašyti gerą 
pažymį ar pagyrimą; 

• leisti pasirinkti vieną kartą neatlikti namų darbų, jei gerai 
parašytas kontrolinis darbas ir t.t.

b) bausmės:

• neteikti sutartyje numatytų lengvatų; 

• izoliuoti tam tikram trumpam periodui specialioje klasės 
vietoje; 

• pranešti tėvams ir pan.; 

• nebausti darbu, papildomomis užduotimis. 



Hiperaktyvių mokinių mokymas
Kaip sudaryti mokymuisi tinkamas sąlygas:
1. Sodinti šalia mokytojo stalo. 
2. Vaikas turėtų sėdėti nugara į likusią klasės dalį, kad nematytų 
bendraklasių. 
3. Šalia pasodinti gero elgesio mokinius, pageidautina tuos, kuriuos vaikas 
laiko reikšmingais.
4. Vengti trikdančių stimulų, stengtis nesodinti prie:

- šildytuvų; 
- durų, langų; 
- vietų, pro kurias dažnai vaikštoma.
5. Šie vaikai sunkiai pakelia pokyčius, todėl reikėtų vengti:
- persodinimo; 
- pakeitimų dienotvarkėje; 
- bereikalingų trikdymų.
6. Būkite kūrybiški 
- sukurkite izoliuotą nuostimulų mokymosi erdvę. Tegu ji būna prieinama 
visiems mokiniams, kad vaikas nesijaustų atskirtas nuo kitų.



Kaip duoti užduotis?
1. Duodant užduotis žodžiu, palaikykite akių kontaktą.
2. Nurodymai turi būti aiškūs ir glausti.
3. Supaprastinkite sudėtingas užduotis, išskaidykite jas.
4. Įsitikinkite, kad prieš pradėdamas užduotį, vaikas ją gerai suprato.
5. Jei reikia pakartoti užduotį, darykite tai ramiu, „pozityviu” balsu.
6. Paskatinkite vaiką nesivaržyti paprašyti pagalbos, nes dauguma šių vaikų nelinkę jos 
prašyti.
7. Žinokite, kad šiems vaikams pagalbos reikia daugiau ir ilgesnį laiką negu kitiems.
8. Labai svarbu mokymosi procese išmokyti vaikus klausyti ir atlikti kitus mokymosi 
veiksmus.
9. Paaiškinkite vaikui užduoties atlikimo ypatybes (veiksmų eiliškumas, kiekvieno 
veiksmo esminiai bruožai, veiksmo svarba ir t.t.)
10. Suteikite vaikams galimybę su nauja užduotimi ar reikalavimais susipažinti ir 
žodžiu, ir raštu.
11. Galite reikalauti, kad vaikas turėtų kasdieninių užduočių sąsiuvinį (jei manote, kad 
tai reikalinga):
a) kiekvieną dieną tikrinkite, ar mokinys tiksliai užsirašė visas užduotis;
b) kiekvieną dieną tėvai ir mokytojai pasirašo, patvirtindami, kad namų darbai buvo 

atlikti; 
c) tėvai ir mokytojai gali naudotis šiuo sąsiuviniu kaip kasdieninio bendravimo 

priemone.



Kaip hiperaktyvūs mokiniai turi atlikti užduotis?
1. Duokite po vieną užduotį vienu metu.
2. Nuolatos stebėkite ir tikrinkite. Laikykitės geranoriškos, paremiančios 
nuostatos.
3. Kai to reikia, modifikuokite užduotis. Pasitarkite su specialiaisiais 
pedagogais, kad nustatytumėte stipriąsias ir silpnąsias vaiko puses. 
Pritaikykite individualią mokymo programą.
4. Tikrinkite mokinio žinias, o ne dėmesingumą.
5. Duokite jam daugiau laiko atlikti kai kurias užduotis. Šiems mokiniams 
prireikia daugiau laiko atlikti užduotis - nebauskite už tai.
6. Netrukdykite vaiko tuo metu, kai jis atlieka užduotis, nes tai mažina, slopina 
vaiko dėmesį. Suraskite kitokių būdų, kaip tikrinti ir kontroliuoti vaiką.
7. Užduočių vykdymo metu stenkitės rasti galimybę vaikų poilsiui (pertraukai).
8. Jeigu yra būtina, leiskite vaikui atlikti nepriklausančias dalykui užduotis. Tai 
susilpnins vaiko dėmesį aplinkos dirgikliams (trukdžiams).
9. Prisiminkite, kad šiuos vaikus lengva sutrikdyti. Stresas, spaudimas ir 
nuovargis lengvai gali paskatinti netinkamą elgesį.



Kaip modifikuoti hiperaktyvių mokinių elgesį ir 
pagerinti jų savęs vertinimą?

a) nuolatinė priežiūra ir disciplina
1. Kai vaikas pažeidžia taisykles, išlikite ramus, nediskutuokite ir 
nesiginčykite su mokiniu.
2. Bausmes, ar tiksliau - tam tikras netinkamo elgesio pasekmes -
nustatykite iš anksto.
3. Bausmę taikykite iškart po prasižengimo.
4. Stenkitės visuomet pastebėti gerą vaiko elgesį ir dažniau už jį girti.
5. Klasėje nuolat priminkite ir pabrėžkite taisykles.
6. Bausmė turi būti tinkamai parinkta, atitinkanti prasižengimą.
7. Venkite pašaipos ir kritikos. Prisiminkite, kad hiperaktyvūs vaikai 
dažnai nesusivaldo, prastai kontroliuoja savo elgesį.
8. Niekuomet viešai (girdint kitiems) nepriminkite, kad vaikas turi 
išgerti savo vaistus.



Kaip modifikuoti hiperaktyvių mokinių elgesį ir pagerinti jų 
savęs vertinimą?

b) paskatinimas

1. Kad kiltų savivertė, dažniau skatinkite, nei bauskite (skatinimų ir 
bausmių santykis turėtų būti 8:1).

2. Iškart pagirkite už tai, ką vaikas padarė gerai ir apskritai už gerą elgesį.

3. Pakeiskite skatinimo pobūdį, jei jis neefektyvus (neskatina keisti 
elgesį).

4. Raskite būdų, kaip paskatinti, padrąsinti vaiką atlikti vienokį ar kitokį 
darbą.

5. Pamokykite vaiką, kaip jis galėtų apdovanoti (paskatinti) pats save. 
Pamokykite teigiamai apie save kalbėti (pvz., „Tu puikiai elgeisi visą 
pamoką. Kaip Tu tai vertini (kaip jautiesi)?” Tai skatina vaiką teigiamai, 
pozityviai galvoti apie save.



Kaip modifikuoti hiperaktyvių mokinių elgesį ir 
pagerinti jų savęs vertinimą?

c) vaiko nedėmesingumo kompensavimas klasėje specialiomis 
priemonėmis.
1. Pamokų metu duoti naudotis atramine medžiaga (vadovėliu, 
kortelėmis su užrašytomis ar pavaizduotomis taisyklėmis, klausimais, 
pavyzdžiais).
2. Dozuoti užduotis: pateikti jas etapais, kad užduočių instrukcijos būtų 
lengvai suvokiamos, skaidyti darbą dalimis, pvz.:
a) nurašyti sakinius; 
b) pabraukti…; 
c) perskaityti ką pabraukė; 
d) atsakyti į klausimą ir pan.;
3. Kontroliuoti užduočių apimtį: darbo duoti tiek, kiek vaikas pajėgus 
atlikti, gerai apgalvoti namų darbų apimtį.
4. Sudaryti sąlygas, kad vaikas sugebėtų atsakyti į mokytojo klausimus 
(sudėtingesnius klausimus pateikti raštu, leisti apgalvoti atsakymą, tik po 
to garsiai paklausti ir paprašyti atsakyti į klausimą).



Kaip modifikuoti hiperaktyvių mokinių elgesį ir pagerinti jų savęs vertinimą?
d) vaiko mokymas savistabos, savikontrolės būdų, adekvataus savo veiklos 
vertinimo
1. Mokyti šito visų pirma toje veikloje, kurioje vaikas patiria nesėkmę, pvz., jei 
jis labai neatidus, rašydamas diktantą, tai jį atskirai reikia mokyti nuoseklaus 
šios veiklos būdo (išklausyti sakinį, užrašyti, perskaityti, vėliau patikrinti, ar 
nepraleistos raidės, ar nėra gramatinių klaidų, ar nėra sintaksės klaidų). Mokyti 
tol, kol šitoks veiklos būdas automatizuosis.
2. Leisti vaikams tikrinti vienas kito darbą arba tikrinti savo darbą pagal pavyzdį, 
leisti vertinti draugo ir savo darbą, o vėliau palyginti su mokytojos įvertinimu.
3. Elgesio savistabai ir savikontrolei tinka susitarimai, kuriuose numatyti elgesio 
vertinimo kriterijai, pagal kuriuos vaikas save (savo elgesį) įvertina pamokoje: 
už dieną, už savaitę, išgirsta suaugusiųjų nuomonę apie savo vertinimą.
4. Galima susitarti, kad tam tikrą periodą (pvz., 2 savaites) vaikas praneša 
kasdien į namus savo elgesio įvertinimą kiekvienoje pamokoje pagal keletą 
kriterijų (kaip buvo atlikti namų darbai, kaip sekėsi dirbti individualiai, kaip 
elgėsi su klasės draugais ir pan.). Iš anksto su tėvais aptarti, kaip bus 
reaguojama į tokius pranešimus. Vaikas mokosi suprasti, kaip vienokį ar kitokį jo 
poelgį vertina suaugusieji, ką laiko tinkamu elgesiu, o ką - ne.



Patarimai mokytojams darbe su hiperaktyviais vaikais

Vaiko elgesys Siūlymai mokytojui

Darbų sekos vykdymo sutrikimai  
(didelės viltys, tačiau yra minčių  
sekos trūkumai) 

Padėkite vaikams, siekiant atlikti ilgalaikius            darbus. 
Naudokite mokinio klausinėjimo                                                   
strategiją: klauskite: ko tau reikia, kad atliktum šią užduotį? 
Klausinėkite šio klausimo tol, kol mokinys pasieks 
užsibrėžtą tikslą. Nustatykite tikslią darbų atlikimo datą, 
kad jis galėtų pabaigti kiekvieną užduotį tada, kada reikia.

Specifinių užduočių sekos ir jų 
baigimo sutrikimai

Užduotį padalinkite į mažesnės apimties užduotėles. 
Pateikite užduoties atlikimo pavyzdžių ir parodykite 
sudėtingiausių žingsnių atlikimo būdą.

Mėtymasis nuo vienos užduoties 
prie kitos

Apibrėžkite baigtos užduoties (rezultato) reikalavimus pvz., 
matematikos užduotis yra baigta, kai yra teisingai atliktos 
visos šešios dalys. Nepradėkite kitos dalies, kol negavote 
teisingų atsakymų.

Užduoties reikalavimų nepaisymas Sutelkite mokinių dėmesį prieš duodant užduotį. 
Suderinkite ją raštu ir žodžiu. Duokite vieną užduotį . Tyliai 
pakartokite ją mokiniui po to, kai ji kitiems mokiniams jau 
bus paaiškinta.



Patarimai mokytojams darbe su hiperaktyviais vaikais

Vaiko elgesys Siūlymai mokytojui

Laiko ir bandymų trūkumas Sumažinkite užduoties apimtis ir reikalaukite darbo 
kokybės (geriau nei kiekio). Padidinkite pagyrimus, 
raginimus (tuo momentu, kai matote, kad mokinys atlieka 
užduotį teisingai, leiskite jam tai suprasti).

Mokymosi sunkumai Mokykite specifinių mokymosi ypatumų, susijusių su 
dalyko organizavimu (užduočių kalendorius), vadovėlio 
skaitymu, pagrindinės minties radimu, ženklinimu.

Klaidos skaitant parašytą darbą Mokykite savikontrolės. Išmokykite vaiką perskaityti jau 
rašant, skaičiuojant.

Nesugebėjimas sutelkti dėmesio Sutelkite dėmesį prieš pateikiant užduotį (pasakykite, kaip 
sutelkti dėmesį; žiūrėk į mane, kai aš kalbu, stebėk mano 
akis, kai aš kalbu), paprašykite mokinį pakartoti. Įtraukite 
vaiką į aktyvų dalyvavimą pamokoje.



Patarimai mokytojams darbe su hiperaktyviais vaikais

Vaiko elgesys Siūlymai mokytojui

Plepėjimas Išmokykite vaiką kelti ranką ir pasakykite, kada yra 
draudžiama kalbėtis.

Nesugebėjimas nustygti vietoje Leiskite vaikui dažnai judėti. Skirkite tam atitinkamą vietą.

Nesugebėjimas tyliai dirbti 
kolektyve, trukdymas kitiems

Pasodinkite vaiką šalia mokytojo. Pagirkite vaiką tinkamu
metu.

Nesugebėjimas dirbti komandoje Duokite vaikui atsakingą darbą (būti komandos kapitonu: 
kamuolių priežiūra ir pasavimas, komandos taškų 
skaičiavimas). Mokinys turėtų būti šalia mokytojo.

Dažnas pavojaus iššaukimas 
nesuvokiant pasekmių

Paaiškinkite koks gali būti pavojus ir kokios pasekmės 
Vaikas turėtų žinoti taisyklę: sustok, pažiūrėk, paklausyk. 
Paskirkite tokį vaiką į porą su atsakingu porininku.

Nepasitikėjimas savimi, nusivylimas Padrąsinkite vaiką. Mokykite jį dirbti su savimi ir rasti savo 
privalumų. Mokykite klausinėti savęs: Ką aš darau, kaip tai 
paveiks kitus žmones. Leiskite mokiniui parodyti savo 
privalumus, sugebėjimus ir galimybes. Pagirkite mokinį.



Kitos rekomendacijos mokymo ir auklėjimo procese
1. Kai kuriems hiperaktyviems vaikams gali būti naudingas ir pedagoginis, 
psichologinis, neurologinis ištyrimas, kuris gali padėti sudaryti jų mokymosi 
stilių, įvertinti kognityvinius gebėjimus ir nustatyti mokymosi negalias (jas turi 
apie 30% šių vaikų). 
2. Individualizuotas mokymas ir/ar bendraamžių pagalba mokantis.
3. Nedidelė (mokinių skaičiumi) klasė.
4.Parinkite veiklą individualizuotai: pirmenybę teikti veiklai, kuri turi kuo 
mažiau
konkurencijos elementų: plaukimas, važinėjimas dviračiu, karate. Prisiminkite: 
šiems vaikams prasčiau sekasi komandiniai žaidimai.
5. Įtraukite mokinį į socialinę veiklą (įvairius būrelius, jaunimo organizacijas) -
tai padės ugdyti socialinius įgūdžius ir kels jų savivertę.
6. Leiskite šiems vaikams – jei ten jie geriau pritampa - žaisti su jaunesniais 
vaikais. Dauguma hiperaktyvių mokinių turi daugiau bendro su jaunesniais 
vaikais. Vertingus socialinius įgūdžius vaikas įgis bendraudamas ir su 
jaunesniais vaikais.



Tėvams rekomenduojama vadovautis 8 bendrais principais, auklėjant 
hiperaktyvų vaiką (pagal A.Barkley):
1.Vaikas turi tuoj pat patirti savo elgesio pasekmes. Hiperaktyvius
vaikus dažniau negu kitus reikia pastebėti ir pagirti, kai jie gerai elgiasi. 
Pagiriama tuoj pat, kai vaikas gerai elgiasi, pvz., ramiai sėdi, atlieka 
užduotį. Tai gali būti žodinis įvertinimas, žvilgsnis, prisilietimas ar 
nedidelė dovanėlė. Svarbu pastebėti, kokią paskatinimo formą vertina 
vaikas.
2. Hiperaktyviam vaikui dažniau turi būti parodomos jo elgesio 
pasekmės. Tėvai (arba mokytojai) turi dažniau parodyti vaikams, kaip 
tuo momentu vertinamas jo elgesys. Tai galime padaryti žvilgsniu, 
šypsena ar paraginimu susikaupti, kartais nepritarimu. Tokiu būdu vaikas 
pajunta, ar gerai elgiasi.
3. Naudoti paskatinimus, motyvuojant tinkamą elgesį. Hiperaktyvūs
vaikai mažiau reaguoja į žodinius pagyrimus. Veiksmingesnis fizinis 
prisilietimas, specialios privilegijos ar materialiniai apdovanojimai, 
atitinkantys vaiko amžių: saldainis, žaislas ar nedidelė pinigų suma. 
Galima tai daryti pamažu, naudojant taškų ar +/- sistemą. Sveiką vaiką 
nepatartina dažnai materialiai apdovanoti, tačiau hiperaktyviems
vaikams kartais tai geriau tinka.



4. Skatinti teigiamą elgesį ir tik vėliau taikyti bausmes. Tai reiškia, kad jeigu 
vaikas elgiasi netinkamai, reikėtų kurį laiką ignoruoti blogą elgesį ir skatinant 
sužadinti vaiko norą geriau elgtis. Jeigu, vadovaujantis tokia taktika, vaiko 
elgesys nesikeičia, galima vaiką bausti. Bausmės turėtų būti nedidelės ir labai 
specifiškos, t.y. skiriamos už konkretų poelgį. Tai daryti reikia nuolat, kiekvieną 
kartą, kai blogas elgesys kartojasi. Bausmės padės tik tuomet, kai jos taikomos 
kartu su paskatinimais (paskatinimai turėtų viršyti bausmes 8:1).
5.Pastovumas, susijęs su laiku, vieta ir globėjais.
• reikalavimai ir pasekmės turi būti tie patys visą laiką;
• reikalavimai ir pasekmės turi būti tokie patys įvairiose vietose ir aplinkoje 
(namuose, gatvėje, mokykloje);
• reikalavimai ir pasekmės turi būti tokie patys kiekvieno iš globėjų (mamos, 
tėčio, močiutės, senelio, mokytojos);
6. Iš anksto planuoti problemiškas situacijas ir pasikeitimus. Dažnai 
hiperaktyvių vaikų elgesys nenuspėjamas, impulsyvus. Jie netikėtai sutrikdo 
tėvus, sukeldami triukšmą ar pridarydami nemalonumų svetimų žmonių 
akivaizdoje. Todėl naudinga iš anksto numatyti, kokioje situacijoje galėtų taip 
atsitikti, aptarti ją su vaiku, numatyti veiksmų planą. Prieš pat tokią situaciją 
trumpam stabtelėkite, priminkite vaikui taisykles, paaiškinkite, kokio elgesio iš 
jo laukiate. Priminkite, kokį apdovanojimą jis gaus, jei tinkamai elgsis, ir kokia 
bausmė bus už netinkamą elgesį.



7. Nuolat prisiminkite, kad vaikas turi sutrikimą. Dažnai 
globėjai nusivilia tuo, kad vaikas nesikeičia taip greitai, kaip jie 
norėtų, ir toks nusivylimas sukelia pyktį. Nuolat prisiminkite, kad 
rūpinatės vaiku su savotiška negalia ir ne visada galima jam 
padėti geriau elgtis. Globėjams lengviau keisti savo elgesį ir 
prisitaikyti prie vaiko. Pasistenkite nusiraminti, išsaugoti jumoro
jaumą. Kartais būtina atitrūkti nuo bendravimo su vaiku, pailsėti 
ir atsatyti savo emocinę pusiausvyrą.

8. Mokykitės atlaidumo. Tai svarbiausias, bet sunkiausiai 
įgyvendinamas principas. Kiekvieną vakarą, kai vaikai nueina 
miegoti, tėvai galėtų rasti laiko prisiminti jų elgesį tą dieną ir 
atleisti už prasižengimus. Svarbu atsikratyti pykčio, nusivylimo, 
atstūmimo ir kitų nemalonių jausmų, kurie tą dieną kilo dėl vaiko 
judrumo ir blogo elgesio. Atleiskite vaikui už tai, kad jis yra 
sutrikęs ir ne visada gali kontroliuoti savo elgesį.



Nesupraskite klaidingai - tai nereiškia leisti vaikams blogai elgtis, 
juos ir toliau reikia kontroliuoti bei reikalauti atsakomybės. Tėvai 

turėtų pasistengti atleisti ir kitiems žmonėms, kurie tą dieną 
nesuprato ar supyko dėl jų vaiko elgesio. Tie žmonės dažnai nežino, 
kad vaiko aktyvumas ir dėmesys sutrikę, ir kaltina tėvus. Atleiskite 
sau už padarytas klaidas, už tai, kad nesusivaldėte ar bendraudami 

su vaiku kažko nepastebėjote.



Sutrikimo eiga ir prognozė

Anksčiau buvo manoma, kad vaikai “išauga” šią problemą, tačiau 
paskutiniai duomenys teigia, kad tik 30% vaikų su šiuo sutrikimu stebimas 
pagerėjimas. 40% brendimo laikotarpiu prisijungia socialinės problemos 
(mokyklos nelankymas, valkatavimas, vagystės), 30% - alkoholizmas, 
narkomanija, vystosi asmenybės sutrikimai, nerimo, nuotaikos sutrikimai. 
Todėl labai svarbu pradėti hiperaktyvaus vaiko gydymą kuo anksčiau, 
įsitraukti į gydymą visiems šeimos nariams, vaiko mokytojams, kuo 
anksčiau pradėti elgesio korekcijos programą. Tik keičiant artimų žmonių 
elgesį, galima palengvinti per aktyvaus vaiko problemas, pagerinti jo 
mokymosi ir adaptacijos galimybes.



Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimas (DTHS) – vienas 
dažnėjančių vaikų sveikatos sutrikimų. Jis gali tęstis ir paauglystėje, ir 
net suaugus. Pagrindiniai, bet ne vieninteliai šio sutrikimo simptomai:

• sunkumas susikaupti, sutelkti dėmesį, 

• kontroliuoti savo elgesį, 

• hiperaktyvumas. 

Šie simptomai apsunkina įvairias vaiko gyvenimo sritis: tiek bendravimą 
su tėvais, mokytojais ir bendraamžiais, tiek mokymosi procesą, 
asmeninius pasiekimus, kasdienybę.



Žemiau pateikiamas vaikų turinčių dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sutrikimą simptomų 
sąrašas. Jei pastebite 5 ar daugiau šiuos elgesio būdus vaike, tai gali būti ženklas, kad vaikas 
pasižymi šiuo sutrikimu:
✔️ Pernelyg nenustygsta ir muistosi
✔️ Sunku ramiai sėdėti;
✔️ Sunku laukti savo eilės žaidimuose ar kitoje veikloje;
✔️ Labai išsiblaškęs;
✔️ Darbas netvarkingas;
✔️ Uždavus klausimą – vaikas jo negirdi arba atsako visai kitką;
✔️ Sunku vykdyti instrukcijas;
✔️ Sunku išlaikyti dėmesį;
✔️ Svajoja ar pasimeta mintyse;
✔️ Greitai persijungia iš vienos veiklos į kitą;
✔️ Sunku žaisti tyliai;
✔️ Daug kalba;
✔️ Dažnai pertraukia;
✔️ Dažnai neklauso to, kas sakoma;
✔️ Nuolat pameta daiktus reikalingus užduotims atlikti;
✔️ Dažnai užsiima pavojinga veikla;
✔️ Nepavyksta užbaigti to, ką jis pradėjo.





Tam tikri galvos smegenų tyrimai parodė, jog vaikų, turinčių 

DTHS, smegenys vystosi įprastu keliu, tačiau gerokai lėčiau 

nei bendraamžių. Smegenų vystymosi procesai itin sulėtėję 

tose srityse, kurios yra atsakingos už samprotavimą, dėmesio 

sutelkimą, planavimą. Dar naujesnės studijos parodė, jog labai 

lėtai vystosi ir galvos smegenų žievė, atsakinga už sklandų 
abiejų pusrutulių darbą.



• Nuo mažų dienų vaiką reikia pratinti ir prie sveikos mitybos. Nors 
tiesiogiai DTHS simptomams mityba įtakos gali neturėti, ji svarbi 
gerai nuotaikai, pastoviam energijos lygiui. Svarbus ir miego 
režimas, miego reguliarumas.

• Režimas apskritai svarbus visose hiperaktyvaus vaiko gyvenimo 
srityse. Tėvams, pedagogams specialistai pataria būti kantriems, 
bet kartu ir ganėtinai griežtiems. Rekomenduojama vaikui 
sudaryti kiekvienos dienos tvarkaraštį, į kurį būtų įtraukti namų 
darbai, žaidimai, bendravimas su kitais vaikais, būreliai, miegas ir 
kita. Tvarkaraštį galima sudaryti su vaiku kartu ir laikyti visiems 
šeimos nariams matomoje vietoje. Galimus pasikeitimus, 
tvarkaraščio korekcijas reikia aptarti kartu su atžala. Svarbu įvesti 
disciplinos ne tik į vaiko užsiėmimus, bet ir į aplinką – kad žaislai, 
drabužiai, knygos, kiti daiktai turėtų savo vietas.





• Socialinis nerimas (SN) (angl. social anxiety) – nusakomas kaip 
stiprus ir besitęsiantis nerimas įvairiose socialinėse situacijose.

• Socialinio nerimo kamuojamas asmuo bijo, kad jo elgesys 
tarpasmeninėse situacijose bus vertinamas kaip netinkamas, 
gėdingas ir kiti jo nerimą pastebės 

• Socialinis nerimas stipriai apsunkina paauglio socialinį 
gyvenimą. Tokie paaugliai paprastai turi mažai draugų, nedaug 
socialinio palaikymo, stokoja pripažinimo bendraamžių grupėje.



Socialinio nerimo simptomai paaugliams gali pasireikšti 
įvairiose socialinėse situacijose

•  Viešas kalbėjimas, skaitymas prieš klasę;

• Rašymas ant lentos;

• Kalbėjimasis su mažai pažįstamu asmeniu

• Buvimas dviese su kitos lyties asmeniu

• Paprašymas kieno nors paslaugos

• Valgymas kitiems stebint

• Sportavimas/ persirengimas

• Nuėjimas į bendramokslio (bendraamžio,

klasioko) surengtą vakarėlį.

Jaučia stresą /
nerimą

Stengiasi šių
situacijų 
išvengti



Socialinio nerimo simptomai gali pasireikšti 
fiziologiniais simptomais

• tachikardija,

• drebulys,

• paraudimas,

• prakaitavimas,

• pykinimas,

• alpulys,

• galvos ar pilvo skausmai ir kt.

Kokiose situacijose
simptomai pasireiškia
ir kaip dažnai kartojasi



Socialinio nerimo sutrikimas dažniausiai pasireiškia 
paauglystėje ir dažnai pereina į lėtinę eigą, jei nėra laiku 

diagnozuojamas ir gydomas 



Rizikos veiksniai (1) :

• Tokie socialinio nerimo veiksniai kaip: motinų depresija,

šeimoje išreiškiamas pyktis, su vaikų auklėjimu susijęs stresas ir

socialinių vaidmenų perkrova- prognozavo aukštesnį vaikų

vengiantį elgesį, vėliau prognozuojantį socialinio nerimo

sutrikimą paauglystėje.

• Tėvų taikomas auklėjimo stilius (pvz. tėvų pyktis, kritika ypač

matant kitiems, perdėta globa, netinkamas elgesys ir šeimos

nesutarimai), yra socialinio nerimo sutrikimo rizikos veiksniai.

Tokie veiksniai kaip: klasė, šeimos dydis, tėvų finansinė padėtis,

gimimo eiliškumas, tėvų išsilavinimas ir profesija, nėra socialinio

nerimo rizikos veiksniai. 



Rizikos veiksniai (2):

• Nustatyta, kad kuo didesnė mamų kontrolė, tuo didesnė

socialinio nerimo rizika paauglystėje. Jei vaikus veikia du veiksniai: 
vengiantis elgesys ir per didelė mamos kontrolė, bus didesnė socialinio 
nerimo rizika. Tačiau jei vengiančio elgesio lygis aukštas, bet mamos 
kontrolės lygis žemas, bus mažesnė socialinio nerimo rizika 
paauglystėje. 

• Socialinis nerimas būdingas tiems paaugliams, kurių vaikystėje 
pasireiškė nesaugus prieraišumas.



Socialinio nerimo sąsajos su kitais sutrikimais

Paaugliams su socialiniu nerimu, būdingi įvairūs gretutiniai 
(komorbidiniai) sutrikimai:

• depresija,

• generalizuotas nerimo sutrikimas,

• asmenybės sutrikimai,

• fobiniai sutrikimai (agorafobija, paprasta fobija)

• lėtinė migrena ar kt. 



Sunkumai susiję su ateities perspektyvomis

Socialinio nerimo sutrikimo simptomų turintiems

paaugliams, lyginant su kitais bendraamžiais,

būdingesni žemesni pasiekimai mokykloje, mokyklos

vengimas ar išėjimas iš jos.

Visa tai gali sumažinti galimybes įgyti
aukštesnį išsilavinimą, įsidarbinti ar kitaip

realizuoti savo galimybes ateityje. 





? ? ? ? ?
Vaikai, turintys šį sutrikimą, išvaizda nesiskiria nuo 
bendraamžių, skirtumai išryškėja pradėjus bendrauti arba 
ilgiau stebint vaiką iš šalies. Dėl komunikacijos ir elgesio 
skirtumų šį sutrikimą turinčių vaikų aplinkiniai dažnai 
nesupranta, nes jie atrodo užsidarę, nesuprantami, šiurkštūs, 
nebendraujantys arba keistai bendraujantys. Empatijos stoka 
apsunkina šių vaikų kontaktą su aplinkiniais, o ir jiems 
patiems sukelia didelį nerimą socialinėse situacijose. Kitas 
svarbus faktas – šiems vaikams būdingas pasikartojantys jų 
elgesio veiksmai, tai gali būti lingavimas, plojimas rankomis, 
sukimasis ir pan. 



Autizmas yra smegenų vystymosi sutrikimas. Biologiniu požiūriu tai 
pasireiškia pernelyg dideliu jungčių skaičiumi, dėl to atsiranda autizmo 
sutrikimo iššūkiai. Pirmas autizmo atveju dažnas bruožas – ankstyvame 
amžiuje didesnė smegenų apimtis. Gimusio vaiko galvos apimtis 
neperžengia normos arba yra net šiek tiek mažesnė nei vidutinė, tačiau 
iki šešių mėnesių, taip pat antraisiais gyvenimo metais apimtis didėja ir 
tampa gerokai didesnė nei bendraamžių. Toks augimas siejamas su 
nekontroliuojamais smegenų augimo tarpsniais.



Antrasis bruožas – sutrikusios socialinės smegenų funkcijos. Smegenų 
dalis amygdala atsakinga už baimę, nerimą – apskritai socialinę sąveiką. 
Autistiškų žmonių ji yra mažesnė. Mažai kalbama apie sutrikusią 
smegenėlių funkciją. Šioje smegenų dalyje yra sutrikusi slopinimo 
funkcija, dėl to autistiški žmonės itin jautrūs. Į smegenėles pirmiausia 
patenka sensorinė informacija iš kūno. Jei ji netinkamai filtruojama, per 
daug informacijos perduodama į aukštesniąsias smegenis.



• Autistiški asmenys, neskaitant Aspergerio sindromą turinčių žmonių, 
gali būti ir žemo, ir vidutinio intetelekto koeficiento. Aspergerio
sindromas siejamas su vidutiniu ir aukštu intelektu, nesutrikusia 
kalbos raida. Neuromoksliniu požiūriu šie sutrikimai yra gana 
skirtingi.

• Taikant smegenovaizdos metodus buvo parodyta, kad tiriant 
naujagimių smegenis 90 proc. jautrumu galima nustatyti, kuriems 
naujagimiams per ateinančius trejus metus bus nustatyta autizmo 
diagnozė. Tai reiškia, kad jau gimstant smegenų tinklai yra kitokie. 
Tačiau iš naujagimių, kuriems buvo nustatytas neįprastas smegenų 
aktyvumas, vėliau autizmas išsivysto tik kas ketvirtam vaikui.



Autizmas - tai ilgalaikis sutrikimas, 
kuriam būdingos socialinio

bendravimo problemos, kalbos
problemos ir pasikartojantis

elgesys. 

Dažnai lydi emociniai 
sutrikimai: apatija, 

agresija, baimės, didelis 
streso lygis, empatijos

stoka. 

Dažni ir lydintys fiziniai sutrikimai: 
virškinimo problemos, motorikos 

sutrikimai, sensorinis (pojūčių) 
nejautrumas arba per didelis 

jautrumas, kiti sutrikimai.

Autizmo spektro sutrikimai labai įvairūs ir gali 
svyruoti nuo lengvų formų, kai žmogus tiesiog 
turi keistumų, bet tai nesutrukdo jam mokytis, 

funkcionuoti visuomenėje.

Emocijų ir 
fiziniai 

sutrikimai gali 
ir nepasireikšti. 

Labai sunkiais atvejais, autizmo 
spektro sutrikimų turintis asmuo 

užsidaro savo pasaulyje ir su aplinka 
beveik nekomunikuoja.



• Neuroplastiškumas, kitaip vadinamas smegenų 
plastiškumu. Tyrimai susiję su plastiškumu parodė, kad 
daug smegenų aspektų gali būti pakeisti (arba yra 
„plastiški“) net suaugusiam žmogui. 

• Anksčiau buvo manoma, kad smegenys vystosi tam tikru 
periodu vaikystėje, o vėliau tarsi lieka statiškos. Deja, net ir 
šiandien kai kurie specialistai Lietuvoje sako „smegenų 
nepakeisi“... ir tai sakoma autizmo spektro sutrikimų 
turinčių vaikų tėvams. Tai ne tik klaidinga informacija, bet ir 
atima iš tėvų viltį, motyvaciją ieškoti pagalbos ir domėtis, 
kaip padėti savo vaikui.





Autizmo sunkumo laipsnis 

• Atipinė grupė. Šios grupės vaikams būdingi keli autizmo 
požymiai, jie yra pakankamai aukšto intelekto.

• Švelni autizmo grupė. Vaikams charakteringi socialinės 
sąveikos sutrikimai. Jie būna prisirišę prie tam tikrų daiktų, 
priešinasi rutinos pasikeitimams. Šios grupės vaikų 
nežymiai sutrikęs intelektas, jie turi šnekamosios kalbos 
pradmenis. 

• Vidutinio autizmo grupė. Vaikų ribota socialinė sąveika, 
stereotipinis elgesys (supimasis, plojimas rankom), ribotas 
kalbos funkcionavimas bei sutrikęs intelektas.

• Žymaus autizmo grupė. Vaikai yra socialiai abejingi, 
būdingi komunikacijos ir kalbos bei intelekto sutrikimai. 





MITAI
Mūsų visuomenei būdingos šios nepagrįstos išankstinės nuostatos apie 
autizmą:
• vaikai, turintys autizmo požymių, gimsta emociškai šaltoms mamos; tai 

netiesa, nes dabar jau žinoma, kad autizmą sukelia kitos priežastys;
• vaikai autistai visiškai nesugeba užmegzti akių kontakto, parodyti 

pasitenkinimo, šypsotis, juoktis ir apskritai reikšti emocĳų; daugeliui šių 
vaikų minėti dalykai prieinami. Kaip ir kiti vaikai, į aplinką autistai reaguoja 
ir teigiamu, ir neigiamu būdu;

• vaikai autistai negali išmokti kalbėti; nemažai autistų pajėgia tai padaryti, o 
likusieji išmoksta naudotis alternatyviomis kalbos ir komunikacĳos
priemonėmis;

• iš autizmo galima „išaugti”; šis sutrikimas išlieka visą gyvenimą, bet laikui 
bėgant ir taikant tinkamą reabilitacĳą autizmo požymių mažėja;

• visi vaikai autistai yra panašūs; jie nepakartojami, kaip ir visi kiti vaikai. 
Kiekvienas vaikas, turintis autizmo sutrikimą, vystosi ir elgiasi individualiai.



Aspergerio sindromą turinčio vaiko stipriąsias savybes ir jas nuolatos 
tobulinti ugdymo procese, bet ir nepamiršti apie komunikacinių –
socialinių įgūdžių lavinimą, nes tai yra viena pagrindinių misijų ugdant 
Aspergerio sindromą turinčius vaikus. Nors Aspergerio sindromą turintys 
vaikai ir skiriasi nuo kitas autizmo atmainas turinčių vaikų, visgi būtina 
aptarti, jų sėkmingam ugdymui reikalingus šiek tiek kitokius nei įprasta 
ugdymo metodus. 



Vaikams su Aspergerio sindromu sudėtinga bendrauti, suprasti kitų 
žmonių neverbalinę kalbą, tinkamai išreikšti emocijas. Išskiriami kai 
kurie bruožai, būdingi šį autizmo spektro sutrikimą turintiems 
asmenims:

✓ neretai būdingas monologinis bendravimas, t. y. kalbėjimas su 
savimi;

✓ nori bendrauti, tačiau socialiai priimtinu būdu nemoka: jiems nerūpi, 
ką kiti galvoja ar jaučia;

✓ kartai visiškai nesidomi kitais asmenimis, jiems nepatinka jų buvimas 
šalia, dėl to gali stumdyti juos, pradėti netgi rėkti;

✓ sunkiai supranta kitų žmonių emocijas, nesupranta, jeigu kitas 
pyksta, kol šis aiškiai nepasako;

✓ stinga gebėjimo paguosti, suprasti kitų poreikius ir jų poelgių 
priežastis;

✓ iš neverbalinės (kūno) kalbos ar mimikos nesupranta, jeigu įžeidžia 
kitą asmenį ir liaujasi „blogai elgtis“ tik gavę nurodymą;

✓ gali turėti problemų suprasdami humorą, ironiją, žodžius supranta 



✓ dažnai tokiems vaikams bendrauti pavyksta tik su vienu asmeniu, o grupėje jie 
užsisklendžia, sutrinka, vengia kalbėti, jaučiasi vieniši;

✓ dėl nemokėjimo užmegzti pokalbio ar įsitraukti į komandinį žaidimą šie vaikai sunkiai
pritampa mokykloje, neranda draugų, turi tik pažįstamų;
✓ jie dažnai įsitikinę savo „teisumu“, gali valandų valandas kitiems bandyti įteigti savo
požiūrį, nuomonę; bendrauti su jais – tai bendrauti tik jų sąlygomis;
✓ dažniausiai sako tiesą, nes nemoka meluoti, sukčiauti ar apsimetinėti;
✓ nesupranta socialinių santykių svarbos, pavyzdžiui, atėjus svečiams, pirmai progai
pasitaikius pasitraukia į kambario kampą ar tiesiog išeina į kitą kambarį, kol svečiai
sėdi prie stalo;
✓ dažnai susiranda kitataučių draugų, nes bendravimo nukrypimas ir socialinis keistumas 

mažiau akivaizdus kitataučiui nei tautiečiui;
✓ dažnai patiria klinikinę depresiją, kai kurie mėgina nusižudyti, nes jaučiasi niekam
nereikalingi, negebantys bendrauti;
✓ palaipsniui kai kurie įsisavina socialinę elgseną, nutyli pastabas apie kitus, bet tai ne
dėl to, kad atjaučia ar rūpinasi kitais, o dėl to, kad vengia nemalonumų;
✓ turi problemų užmegzdami artimus ryšius, visgi kai kurie susiranda draugą ar mylimąjį, jei 

šis prisiderina prie nelanksčios autistiškos tvarkos ar sistemų;
✓ neretai kasdieniame gyvenime jų neslegia sunkumai, jie gali „išaugti ligą“, jei mokosi,
gyvena ar dirba supratingoje aplinkoje.



Lietuvoje 40 proc. vaikų, turinčių autizmo spektro 
sutrikimų, mokosi bendrojo lavinimo mokyklose. 

Didžioji dalis gebančių mokytis pagal bendrąją 
programą vaikų yra su Aspergerio sindromu. Nors 
tokie vaikai yra normalaus intelekto, visgi dažnai 

jie susiduria su problemomis atlikdami užduotis ar 
namų darbus, neretai, kitų akimis, jie tingi, nenori 

dirbti. Galbūt nenoras dirbti („nusprendžiu 
nedaryti“) iš tiesų yra „negaliu to daryti“ arba 

tiesiog „nesugebu“? 
Kaip turėtų elgtis ugdymo institucijų specialistai, 

kokius metodus jiems pravartu žinoti ir kaip 
išmokti teisingai juos taikyti konkrečiu atveju?



Dviejų tokių pačių vaikų su Aspergerio sindromu nėra, todėl nėra 
ir universalaus recepto visoms gyvenimo problemoms spręsti –

kiekvienas vaikas yra unikalus ir nepakartojamas. 



Kriaučiūnienė (2016), remiantis užsienio autoriais (Attwood 2007; Baron-Cohen, 
2011) išskyrė keletą patarimų padėsiančių dirbti su AS vaikais:
• Mokytojas turi aiškinti užduotį bendrauti su vaiku aiškiais ir trumpais sakiniais, 
suprantamais žodžiais;
• Svarbu atidžiai stebėti, koks kalbos lygis vaikui yra aiškiausias, tuomet tokia 
„kalba“ su juo ir kalbėtis;
• Jei vaiko verbalinė kalba nepakankamai išlavinta, tuomet puiki mokymo 
priemonė – specialūs paveikslėliai;
• Nemaža dalis užduočių galėtų būti pateikiama kompiuterio ekrane ir 
atsiskaitoma neverbaliai (pavyzdžiui, raštu ar kompiuteriu);
• Siekiant sklandžiau pereiti nuo vienos užduoties prie kitos, tokiam vaikui būtų 
naudingas vaizdinis tvarkaraštis;
• Vaikus su Aspergerio sindromu užduoties, eilėraščio ir kt. atsiskaitymas viešai, 
klasės akivaizdoje neretai baugina, kelia nerimą ir pan. Tokiais atvejais 
rekomenduojamas individualus atsiskaitymas (pavyzdžiui, po pamokos 
mokytojui), atlikto darbo atsiuntimas mokytojui į el. paštą, per „Tamo“ sistemą.



Retto sindromas yra 
sunkiausia autizmo 

forma, nustatoma tik 
mergaitėms. 

Jos priežastys susijusios su
geno MECP2, kuris 
aptinkamas tik X 
chromosomose, 

mutacijomis. 

Tokį sindromą turintys vaikai paprastai 
iki vienerių ar pusantrų metų vystosi 
normaliai, o tada praranda įgūdžius, 

pradedant pirmaisiais žodžiais ir 
judesiais.

Vienas iš šio sindromo ypatumų - dažnai burnoje laikomos rankos, 
čiulpiami ar kandžiojami pirštai. Tai nevalingi stereotipiniai judesiai 
kurių mergaitės negali kontroliuoti. Tačiau nuolat šlapias smakras ir 
rankos tampa labai pažeidžiami ir net mažiausi odos įtrūkimai gali 

baigtis infekcijomis.



ROBBIE WILLIAMS
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didelius proveržius tiriant chromosomas
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Vieni iš daugelio sindromui būdingų bruožų yra:

• Žemas raumenų tonusas

• Sulėtėjęs augimas ir vystymasis

• Maža galva, plokščias pakaušis, apvalus veidas

• Įstrižas akių plyšys

• Didelis atstumas tarp akių

• Didelis, netelpantis burnoje, liežuvis

• Protinis atsilikimas

• Žemas ūgis

• Sąnario nestabilumas

Tačiau kiekvienas asmuo, turintis šį sindromą yra unikali asmenybė ir gali 
turėti visus šiuos bruožus arba neturėti nė vieno. Šie vaikai paprastai turi 
labai stiprų bendravimo poreikį. Jie draugiškai ir betarpiškai priima visus 
žmones, džiaugiasi jais ir labai prisiriša prie tų, kurie jiems atsako tuo 
pačiu –draugiškumu, meile ir geranoriškumu.



Suaugusių žmonių su 
Dauno sindromu 

vidutinis IQ koeficientas 
lygus apie 50, kai 

vidutinio suaugusio be 
sutrikimų jis lygus apie 
100. Protinis atsilikimas 
istoriškai apibrėžiamas 

kai IQ koeficientas siekia 
70 ir žemiau. Didelė dalis 
žmonių sergantys Dauno 

sindromu turi sunkaus 
laipsnio protinę negalią.



Tai kad vaikas serga Dauno sindromu 
galima sužinoti dar prieš jam gimstant 

apžiūrint nėščiąją, taip pat ir po 
gimimo. Vienu ar kitu atveju reikalingi 

citogeniniai tyrimai. Nėštumai, 
kuriems diagnozuotas Dauno 

sindromas neretai yra nutraukiami. 
Nustatyta, jog rizika pagimdyti Dauno 

liga sergantį vaiką didėja moterims 
nuo 35–40 m.



Vaikams, turintiems dauno 
sindromą, svarbu lankyti 

normalius darželius, kad matytų 
pavyzdį, kaip reikia gyventi. Reikia 

leisti jiems bendrauti, būti 
savarankiškiems. Toks buvimas 
kartu naudingas abiem pusėms.



KOKIE YRA DAUNO SINDROMO TIPAI?

Yra trys Dauno sindromo tipai:

• 21-osios chromosomos (tikroji) trisomija;

• translokacija;

• mozaicizmas.



21-osios 
chromosomos

(tikroji) trisomija

21-osios chromosomos trisomija nustatoma tuomet, kai ląstelės neteisingai pasidalina 
apvaisinimo metu ir tai lemia tris 21-osios chromosomos kopijas vietoje paprastai 

esamų dviejų. Prieš apsivaisinimą ar apsivaisinimo metu viena 21-osios chromosomos 
spermos arba kiaušinėlio pora neatsiskiria. Besivystant embrionui neteisingas 

chromosomų skaičius yra toliau kopijuojamas kiekvienoje organizmo ląstelėje. Šis 
Dauno sindromo tipas paprastai sudaro 95 % visų Dauno sindromo atvejų.



Translokacija

Sudaro maždaug 4% visų atvejų. Translokacijoje, dalinantis ląstelėms, tik 
dalis 21-osios chromosomos atitrūksta ir prisijungia prie kitos 

chromosomos, paprastai 14-osios. Ir nors bendras chromosomų skaičius 
toje ląstelėje yra 46, ta 21-osios chromosomos dalelė nulemia bendrus 

Dauno sindromo bruožus.



Mozaicizmas

Mozaicizmas nustatomas tada, kai papildoma 21-oji 
chromosoma atsiranda ne visose, bet tik kai kuriose 
ląstelėse. Šiuo atveju žmogaus organizme kai kurios 

ląstelės turi 46 ir kai kurios 47 chromosomas. 
Mozaicizmas sudaro tik 1% visų Dauno sindromo atvejų.



Chris Burke – aktorius, suvaidinęs keliuose serialuose ir
folk muzikos dainininkas.



Tim Harris – amerikietis, atidaręs savo restoraną, kuriame apkabindavo 

lankytojus. Per 5 metus apkabino daugiau nei 60 000 žmonių.



Angela Bachiller – politikė, Valladolido miesto Ispanijoje tarybos narė.



Karen Gaffney – ilgų nuotolių plaukikė, medicinos mokslų daktarė, 
įkūrusi fondą, siekiantį daugiau žmonių, turinčių Dauno sindromą, 

įtraukti į visuomenės gyvenimą.



Laureen Potter – aktorė, vaidinusi filme Glee, dalyvavo teikiant 
Baltiesiems rūmams patarimus dėl sprendimų, skirtų padėti 

žmonėms, turintiems proto negalią.



Pablo Pineda – pirmas Dauno sindromą turintis europietis, gavęs 
mokslinį laipsnį universitete. 2009 metais jis laimėjo Concha de Plata
apdovanojimą San Sebastiano filmų festivalyje už vaidmenį filme Yo, 

tambien.





Lietuvoje šios ligos dažnumas – 2,5-1000 naujagimių, tai yra iš 
tūkstančio gimusių naujagimių kiek daugiau nei 2 naujagimiai turi 
įvairaus šio sunkumo laipsnio sutrikimą. Pažeidus galvos smegenis, 
kartu su judesio problemomis pasitaiko ir kitų centrų pažeidimas, 
susijęs su papildomais sutrikimais. Vaikams nustatoma įvairaus laipsnio 
intelekto sutrikimų. Dažnai diagnozuojama regos ir klausos sutrikimų, 
kartais – epilepsija. Dažniausiai tai ne paveldima liga, bet kai kurias 
formas galima paveldėti. 



Kas yra cerebrinis paralyžius?

Žodis „cerebrinis“ reiškia galvos smegenis, paralyžius – raumenų 
silpnumą. Taigi cerebrinis paralyžius – tai raumenų silpnumas dėl 
galvos smegenų pažeidimo.

Pažeista smegenų dalis, atsakinga už organizmo judesius, siunčia 
klaidingus signalus raumenims, dėl kurių raumenys būna labai įtempti 
arba suglebę.

Cerebrinio paralyžiaus sunkumas priklauso nuo smegenų pažeidimo 
dalies ir jo dydžio.

Cerebrinis paralyžius nepagydomas. Jis lieka visam gyvenimui, 
bet jo sunkumo laipsnis keičiasi, jei vaikas gydomas ir

reabilituojamas. 



Kokios cerebrinio paralyžiaus priežastys?

Cerebrinis paralyžius atsiranda dėl galvos smegenų pažeidimo nėštumo laikotarpiu, 
per gimdymą arba per pirmus septynerius metus po gimdymo. 

Neišnešiotumas

Motinos infekcija pirmąsias kelias nėštumo (vaisiaus vystymosi) savaites (pvz., raudonukė, 
toksoplazmozė, herpes, citomegalo viruso ar kt. sukelta infekcija)

Vaisiaus smegenų formavimosi sutrikimai nėštumo laikotarpiu

Naujagimystės periodo sutrikimai – smegenų kraujosruvos, smegenų 
pažeidimas, esant nepakankamam jų aprūpinimui deguonimi, stipri gelta

Per pirmus gyvenimo metus – sunkios galvos traumos, persirgtos centrinės nervų 
sistemos ligos (meningitai, encefalitai) ir kt.

Genetinės ligos, net jei abu tėvai yra visiškai sveiki



Kokie yra cerebrinio paralyžiaus tipai?

Cerebrinio paralyžiaus tipas priklauso nuo smegenų 
pažeidimo vietos. Cerebrinis paralyžius gali būti: 

• spazminis,

• diskinezinis,

• ataksinis. 

• Galimos ir kitos retos formos, mišrus tipas.



Vaikas, sergantis cerebriniu paralyžiumi, gali neturėti jokių sunkumų, 
bet visi specialistai dirbantys su juo turi žinoti ir numatyti galimas 
problemas – sutrikimus. Galimi sunkumai ir sutrikimai:

• miego sutrikimas;

• vidurių užkietėjimas;

• kalbėjimo ir kalbos supratimo sunkumai;

• epilepsija;

• regimojo suvokimo sutrikimas;

• mokymosi sunkumai- nuo vidutinių iki didelių.



Socialinės įtraukties būdai:

• kalbėtis su tėvais;

• koordinuoti visų specialistų darbą;

• pritaikyti fizinę aplinką negalią turintiems vaikams;

• taikyti darbo poromis sistemą;

• naudoti informacinių technologijų galimybes (pagalbinės priemonės,  
programinė įranga, garso ir vaizdo prietaisai).

• Reikia žinoti, kad kiekvieno didelių fizinių sutrikimų turinčio asmens 
intelektas gali būti toks pat kaip ir kitų, ir net didesnis už vidutinį.



Iš Kamerūno kilęs komikas Joshas Blue serga cerebriniu paralyžiumi. Amerikiečių 
komikas savo performansuose nevengia pašiepti savęs ir savo ligos.



JAV komikas Zachas Anneris: „Cerebrinis paralyžius - ne didžiausia
mano problema“



Jelena Simonova - daktaro laipsnį turinti dėstytoja, gimė su negalia – jai dar kūdikystėje 
diagnozuotas kairės pusės cerebrinis paralyžius. Dėl negalios Jelena nuo pat vaikystės kentė 
patyčias, prie kitų vaikų nepritapo, neturėjo draugų, todėl kalbėdavosi su augalais, gyvūnais, 
drugeliais, vabzdžiais, akmenimis, gyveno savo pasaulyje.





• Dauguma vaikų sako: „Kai pradedu užsikirsti, aš jaučiuosi bejėgis“. „Aš jaučiu 
nusivylimą savimi“. Labai dažnai tokius vaikus lydi gėdos jausmas, nes jiems 
nepatogu prieš žmogų, kuris jo klauso. Kartais tie užsikirtimai būna labai stiprūs, 
gali net veido išraiška pasikeisti, sunku pabaigti pradėtą žodį. Tai gali būti pats 
paprasčiausias, kaip, pavyzdžiui, vardas.



Mikčiojimas

Mikčiojimas - sklandaus kalbėjimo sutrikimas, pasireiškiantis toniniais kalbos organų 
traukuliais. 

Mikčiojimas dažniausiai pasireiškia antraisiais - penktaisiais gyvenimo metais, 
intensyviai vystantis vaiko kalbai. Dažniausi mikčiojimo požymiai yra garsų, skiemenų 
pakartojimai, garsų tęsimas, tylos pauzės, kai pasireiškia kalbos aparato fizinė įtampa. 
Daugelis vaikų, mokydamiesi kalbėti, sunkiai suranda tinkamų žodžių savo mintims išreikšti, 
pasakoja susijaudinę, skubėdami, todėl jų kalbos sklandumas sutrinka.

Skiriamos trys mikčiojimo rūšys: 

• Neurozinis (sukelia psichinės traumos);

• Panašus į neurozinį (priežastis galvos smegenų vystymosi ar augimo sutrikimai);

• Organinis mikčiojimas( sukelia galvos smegenų pažeidimas).

Mikčiojimas yra sudėtinga, daugelio išorinių ir vidinių 
veiksnių pasekmė, kuriai įveikti reikia daugelio specialistų ir paties 

mikčiojančiojo pastangų.



• Mikčiojimo sutrikimai vargina 5 proc. vaikų ir 1 proc. – suaugusiųjų.

• Didesnė sutrikimo rizika yra kairiarankiams, mergaitės tris, keturis 
kartus dažniau įveikia sutrikimą, dažniau mikčiojimą įveikia aukšto 
intelekto vaikai, kurių kalba vystosi normaliai. Jei giminėje vaikystėje 
yra įveikusių sutrikimą, didėja gera prognozė. Kuo mikčiojimas 
prasideda vėliau, tuo jo įveikimo tikimybė mažėja.



Joe Bidenas, 46-asis JAV prezidentas







„Tik todėl, kad aš nekalbu, dar nereiškia kad esu 
neprotingas. Mano intelektas yra aukštesnis už 

vidutinį. Tik todėl, kad aš nekalbu, nereiškia, kad 
tavęs negirdžiu. Aš girdžiu kiekvieną žodį, kurį tu 
tari. Tik todėl, kad aš nekalbu, nereiškia kad esu 

bejausmis. Pikti žodžiai mane žeidžia taip pat, kaip 
ir visus. Tik todėl, kad aš nekalbu, nereiškia, kad 

renkuosi tokiu būti. Aš kenčiu nuo socialinio 
nerimo, dėl kurio man darosi sunku prabilti, 

kuomet jaučiuosi nesaugus".



Mutizmas

Mutizmas - balso ir kalbos nebuvimas (nebylystė), esant 
normaliai klausai.  Verbalinio bendravimo netekimas dėl 
psichinės traumos. Kalbos motorikos analizatoriaus 
užslopinimas yra nusilpusių nervų ląstelių, reakcija į stiprų 
dirgiklį.

Mutizmas gali būti selektyvus, kai bendraujama su 
atskirais asmenimis ir absoliutus arba visiškas tylėjimas bet 
kokiose situacijose. 



Selektyvus mutizmas, kai vaikas nebendrauja, 
nekalba su svetimais žmonėmis, o su jam gerai 

pažįstamais bendrauja normaliai.



Be kalbos trūkumo, selektyvųjį mutizmą turintys žmonės išsiskiria šiuo 
elgesiu ir bruožais:
• sunkumas palaikyti akių kontaktą;
• „tuščia" veido išraiška, nemėgimas šypsotis;
• „susitingę" arba nerangūs judesiai;
• apsunkintas jausmų ir emocijų išreiškimas, net su šeimos nariais;
• perdėtas drovumas, socialinio išjuokimo arba atsiskyrimo baimė;
• polinkis daugiau jaudintis, nei yra įprasta tokio amžiaus;
• nusistovėjusios tvarkos pageidavimas, pokyčių nemėgimas;
• didesnis jautrumas triukšmui, žmonių masei;
• nuotaikos „vienodumas".
Iš pozityviosios pusės, šie žmonės pasižymi:
• aukštesniu už vidutinį intelektu, įžvalgumu, smalsumu;
• kūrybiškumu, polinkiu muzikai arba menui;
• empatija ir jautrumu aplinkinių jausmams;
• stipriu "teisybės" ir „neteisybės" pajautimu.



Vaikų selektyviojo mutizmo sutrikimas prasideda 2,7–6 metais, tačiau 
dažniausiai yra diagnozuojamas, kai vaikas jau lanko pradinę mokyklą. 

Selektyvusis mutizmas pasižymi nuosekliu vengimu kalbėti įvairiose 
socialinėse situacijose, dažniausiai mokykloje, nors kitose aplinkose 

(namuose) vaikas gali kalbėti. Vėluojanti pagalba vaikui gali turėti neigiamų 
pasekmių tolesniam jo gyvenimui. 



Vien tik medicininė diagnozė ir sutrikimo priežastis 
nenusako vaiko raidos galimybių.



Sensorinės integracijos sutrikimų simptomai
1. Perdėtas jautrumas (hiperjautrumas) arba nepakankamas jautrumas 
(hipojautrumas) lytėjimo, regos, klausos dirgikliams, taip pat 
judėjimui, pavyzdžiui, vengia liesti smėlį, košę; vengia užduočių su 
plastelinu, piešti pirštais; sunkumai naudojantis stalo įrankiais, žirklėmis; 
hiperjautrumas garsams, šviesai; sunkumai mokytis rašyti ar skaityti; 
sunkumai suprasti ir vykdyti komandas; vengimas suptis sūpynėse arba 
perdėtas noras tai daryti; sunkumai perrašyti nuo lentos, raidžių ar 
skiemenų praleidimas rašant; atstumo nesilaikymas bendraujant su kitu 
žmogumi.



Sensorinės integracijos sutrikimų simptomai
2. Perdėtas ar nepakankamas judėjimo lygis.

3. Raumenų tonuso sutrikimas (hipertonusas ar hipotonusas).

4. Silpna judėjimo koordinacija (apima smulkiąją ir stambiąją 
motoriką).

5. Judėjimo nerangumas.

6. Sunkumai koncentruojant dėmesį, impulsyvumas.

7. Greitas nuovargis.

8. Socialinio kontakto vengimas.

9. Vėluojanti kalbos ir judesių raida, mokymosi sunkumai.

10. Silpnas elgesio organizavimas, negebėjimas planuoti.



Vaiko gebėjimas gerai matyti, girdėti ir liesti aplinkinį pasaulį – sensorinė 
integracija – viena iš visavertės vaiko raidos sudedamųjų dalių. Kad 
atmintyje išliktų nauja sąvoka, jos pavadinimas, vaikas turi ją pamatyti, 
išgirsti, paragauti ir paliesti. Tik tada smegenyse formuojasi ryšys. Vaiko 
ir suaugusiojo suvokimo procesas skiriasi. Suaugusieji pasaulį suvokia 
protu, o vaikai – emocijomis. 



Fiddler (2009) ir Janes (2015) savo tyrimuose paminėjo, kad norint sukurti draugišką, įtraukiąją
aplinką, turintiems sensorinį padidėjusį jautrumą, būtinas ypatingas dėmesys ir atsargumas. 
Svarbu atsižvelgti į šiuos aspektus:
• sušvelninti ryškią šviesą arba nuimti liuminescencinius apšvietimo įtaisus (liuminescencinės
lempos mirksi daug kartų per sekundę - tai gali priblokšti autizmą turinčiam vaikui);
• netikėti garsai gali bauginti;
• užduotims parenkant gaminius iš audinio, metalo, medžio ir kitų medžiagų, reikia būti itin
atsargiems;
• kai kurie muzikos instrumentai taip pat gali sudirginti sutrikimų turinčius vaikus, tad juos be
paskirties (muzikos pamoka ar kita meninė veikla) naudoti nevertėtų;
• būtina atsargiai reaguoti į visus „nelaimingus atsitikimus“, nes Aspergerio sindromą
turintiems vaikams gali būti padidintas jautrumas skausmui;
• kabinetai turėtų būti kiek įmanoma saugesni, kad vaikai negalėtų atsitiktinai klaidžioti po 
nesaugias vietas;
• kai kuriuos sutrikimus turintiems vaikams nepatinka pokyčiai, todėl organizuojant ekskursijas
ir kitokią veiklą, kuri skiriasi nuo įprastos kasdienės veiklos, būtina imtis atsargumo
priemonių.

Patartina iš anksto visus pokyčius aptarti su vaikais, kad tie pokyčiai netaptų 
nemalonia staigmena.



Sensorinis „kiaušinis“ – tai minkštas 
baliono formos maišas, į kurį įlipęs vaikas 

gali pasislėpti ir saugiai jaustis tarsi 
namelyje. 



Mokantis svoris turi būti uždėtas 
ant kelių ar klubų. Šaliką ant 
pečių galima naudoti tik per 

aktyvias veiklas.

Tokia papildoma sensorinė 
stimuliacija gali padėti nusiraminti, 

susitelkti, sukaupti dėmesį.



Pasunkinta antklodė sukurta vaikams su autizmo spektro 
sutrikimu, tačiau ją gali naudoti suaugusieji ir kūdikiai aktyvios 

veiklos metu. Gilus kūno spaudimas, tarsi stiprus 
apkabinimas, skatina organizmą gaminti serotoniną –

fiziologinį antidepresantą.



Žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus turintys vaikai labai 
dažnai išsiskiria iš savo bendraamžių, nes daugelis iš jų turi kalbos ir 
kitus komunikacijos sutrikimus t. y. nekalba, turi judesio ir padėties 
sutrikimus - sėdi neįgaliojo vežimėlyje, o ir pažintiniai gebėjimai yra žemi 
arba labai žemi, todėl negali savarankiškai apsitarnauti ir yra visiškai 
priklausomi nuo aplinkinių.



Šių mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo 
pažymose įrašyta – Individualizuoti Bendrąsias pradinio, 
pagrindinio ugdymo programas, tačiau pedagogams kyla 
klausimas, o kokias raidos sritis pirmiausia ugdyti, lavinti, 
kokį ugdymo turinį parinkti?



Didelį dėmesį reikia skirti pojūčių lavinimui: regėjimo, klausos, 
taktilinių (lytėjimo), skonio, kvapų, uoslės. Visose ugdymo 
srityse svarbią vietą užima ir veiksmai su daiktais, padedantys 
lavinti akių – rankos koordinaciją, smulkiąją motoriką (darbas 
su popieriumi, darbas su knyga ir kt. veikla). Geriausia, kai 
pojūčiai yra lavinami natūralioje aplinkoje įvairių žaidimų 
metu: žaidžiant su vandeniu, smėliu, lipdant iš molio, piešiant, 
žaidžiant su kamuoliu ar kitomis priemonėmis.



Daikto kaip objekto suvokimas
• Ieškoti daikto, kai jis paslepiamas vaikui matant. (Vaikas žiūri į daiktą ir mato, kaip 

jis slepiamas. Daiktas yra ir jo nebėra. „Pasislepia“ lėlytė, „pasislepia“ ranka 
pirštinėje...)

• Ieško daikto, paslėpto vienoje iš dviejų vietų. (Daiktas slepiamas vaikui matant.)

• Ieškoti daikto, paslėpto vienoje iš trijų vietų. (Daiktas slepiamas vaikui matant. 
Paslepiame obuolį ir klausiame: „Kur obuolys?“ „Suraskime jį!“)

• Ieškoti daikto, kai jis perdedamas į naują vietą. (Mokytojas nurodo, kur vaikas turi 
perdėti konkretų daiktą. Pavyzdžiui, žaidimas su sviediniu: „Rieda, rieda 
sviedinukas, sviedinukas Agnei.“ Jonukas turi ridenti sviedinį Agnei. „Meškiukas eina 
į svečius pas Mariją“ ir kt. )



Klausytis ir skirti naminių gyvulių garsus.

• Skirti gamtoje girdimus garsus: paukščių čiulbėjimas, bičių 
dūzgimas, medžių ošimas, lapų šnarėjimas.

• Skirti gatvėje girdimus garsus: važiuoja automobilis, greitosios 
pagalbos sirena, lėktuvo ūžimas.

• Skirti buitinius garsus: tiksi laikrodis, skamba žadintuvas, telefonas.



Skirti: šiltas-šaltas, šiurkštus-švelnus, kietas-minkštas

• Stimuliuoti – liesti šiurkščia-švelnia medžiaga 
rankas, skruostus kelias sekundes.

• Stimuliuoti rankas minkšta švelnia medžiaga, lengvai 
jas liečiant.

• Stimuliuoti veidą, rankas įvairios faktūros 
medžiagomis judesiu „pirmyn-atgal“.

• Apčiuopti, tyrinėti pirštais įvairius daiktus.



Žaidimai su įvairiomis medžiagomis.
• Žaidimai su pirštų dažais. (Atkreipiamas vaikų dėmesys į rankų 

paviršiaus pasikeitimą, ištepus jas dažais. Pirštų, delnų antspaudai 
ant balto popieriaus lapo, veidrodžio, audinio, sniego. Stebėti, kaip 
keičiasi vandens ir rankų paviršiaus spalva, jas plaunant.)

• Žaidimai su drėgnu smėliu. (Smėlio sausainiukai, pyragėliai, smėlio 
bokštas.)

• Žaidimai su moliu. (Molio minkymas. Molio gabalo dalijimas į 
mažesnius gabalus, neakcentuojant jų dydžio ir formos.)

• Žaidimas su sniegu. (Sniego lietimas rankomis, sniego gniūžtės, 
sniego gniūžčių spalvos pasikeitimas, įpylus dažų).









REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS, DIRBANTIEMS SU 
YPATINGŲ POREIKIŲ MOKINIAIS

ELGESIO IR EMOCIJŲ SUTRIKIMAI
1. Palaikykite akių kontaktą, prieikite arčiau mokinio, naudokite neverbalinį 
kontaktą, ištarkite vaiko vardą;
2. Užduokite klausimą („Ar kilo kokia problema?“ „Gal galiu tau padėti?“), 
palaikykite, pasiūlykite pagalbą, naudokite priminimus, nukreipkite dėmesį („Man 
reikėtų, kad tu...“);
3. Perspėkite, paaiškinkite pasekmes („Jei tu taip darysi, tai atsitiks tai ir tai... Tu 
gali rinktis...“);
4. Pastebėti mokinius, kai jie elgiasi gerai, ir pastiprinti jų elgesį pagyrimu ar 
kitokiu paskatinimu;
5. Gerai apsvarstyti mokinių jungimąsi į grupes, jei to reikia užduočiai atlikti, 
suteikiant mokiniams, turintiems emocijų ir elgesio problemų, galimybes stebėti 
ir kopijuoti tinkamo elgesio modelius;
6. Kruopščiai išaiškinti mokiniams jų elgesio pasekmes;
7. Siekiant sumažinti pykčio ar konfrontacijos proveržius, jei įmanoma, pasitelkti 
humorą (tačiau nemenkinti mokinių);
8. Jeigu pamokoje kilo problemų ir mokinys pradėjo elgtis netinkamai, reikėtų 
sudaryti galimybę jam pabūti ramioje aplinkoje (su suaugusiojo priežiūra).



Tipiniai vaikai laikosi 
nurodymų ir atlieka užduotis, 
nes nori įtikti suaugusiesiems 
ir padaryti gerą įspūdį. Jie nori 

pritapti prie grupės ir būti 
panašūs į kitus. Grupėje jie 

mėgdžioja kitų asmenų elgesį. 
Vaikų su ASS visa tai 

nedomina. Jie nesuvokia, kad 
kiti turi nuomonę. Jie elgiasi 
taip, kaip nori, o tai paprastai 

reiškia, kad jie vykdys tam 
tikras užduotis tik tada, kai 

veikla jiems teiks malonumą.



Vaikai gali būti arba neutralūs, arba užvaldyti emocijų. Jie labai greitai 
nusivilia dėl nesėkmės ar negavę, ko norėję.

EMOCIJOS

Teigiamos

Laimingas

Neigiamos

Piktas

Išsigandęs

Liūdnas



Kaip pasireiškia bendras stresas, neigiamos
emocijos?

Ankstyvi didėjančio 
streso rodikliai gali 

būti įvairūs

Užsidengiant ausis rankomis, net jei nėra 
triukšmo, į(si)kišant pirštus į burną ar 

kramtant rūbus. Daugelis jų alkūnėmis 
skaudžiai tranko suolą, kandžioja riešą, dilbį ar 

nykštį sukeldami sau skausmą ir save 
žalodami.

Jie gali suplėšyti savo darbą arba 
prikeverzoti užduoties lapą.



Negalima to nepaisyti. Išsiaiškinkite 
problemą ir sumažinkite streso lygį. 

Problema gali atrodyti 
nereikšminga, tačiau ji gilės, jei 

vaikas patirs įtampą. 
Neatidėliokite, nes gali būti per 
vėlu užkirsti kelią netinkamam 

elgesiui.



Jei vaikams darosi per daug sudėtinga 
susidoroti su konkrečia situacija 

klasėje, jie jaučia poreikį pasitraukti. 
Jie gali nuropoti po stalu ir lindėti ten, 

lyg būtų pasislėpę nuo visų akių.

Streso metu vaikai nekontroliuojami 
– jie gali klykti, užsipulti kitus, gadinti 
daiktus negalvodami, kad gali sužeisti 

save ar kitus. 

Paprastai tokių Po tokių situacijų vaikai gali verkti ir jaustis siaubingai. Jie bando 
atsiprašyti suvokdami, kad toks jų elgesys yra nepriimtinas. 

Tokius epizodus turime suprasti kaip „kovos arba pabėgimo“ reakcijos 
perkrovą. Tai natūrali pasirengimo reakcija, kai kūnas jaučia pavojų, o 

stresas apima visą sistemą ir savaime išprovokuoja fizinį atsaką.



Didėja supratimas apie kitoniškumą, 
suvokiama, kad nepritampama prie grupės. Pagrindinė 

problema -
savigarba.



Jei su paaugliu nebus
tinkamai dirbama, ilgainiui

ši situacija gali sukelti
depresiją ir jausmą, kad jis

yra niekam tikęs. Ateina laikas, kai vaikai 
patys supranta sutrikimo ir 

individualų šio sutrikimo 
poveikį – tik tada galima 

planuoti, kaip įveikti 
kylančius sunkumus. 



Perteklinis stresas, 
atsiradęs dėl 
nesėkmės ar 

įsivaizduojamų 
problemų, gali sukelti 

nervinį išsekimą ir 
nenorą lankyti 

mokyklą. Prireiks 
didelių pastangų juos 

sugrąžinant į klasę.



Dirglumas, įniršio (agresijos) priepuoliai ir emocinė krizė. Paskui jaučiamasi blogai ir 
atsiprašoma. Tėvų apibūdintas vaiko elgesys dažnai yra visiškai priešingas jo elgesiui 
mokykloje. Peršasi prielaida, kad vaikas gali kontroliuoti savo elgesį tik tol, kol grįžta į 

namus arba antraip.
Psichosomatiniai streso pertekliaus simptomai.

Kaip pasireiškia
socioemocinis sąmyšis? 



Vyresniems paaugliams gali 
būti sunku sunku atlaikyti 

nepaprastai didelę įtampos 
perkrovą. Daugelis šių 

paauglių patiria panikos 
atakas. 



Pedagogų ir tėvų bendravimas, grindžiamas 
problemų sprendimu, yra viena efektyviausių 
priemonių sprendžiant vaikų, turinčių elgesio, 

mokymosi ir kitus iššūkius.

• Kokia tai problema?
• Kodėl tai vyksta?

• Ką galima padaryti, kad ji būtų 
išspręsta?

• Kas jau buvo padaryta spredžiant
šią problemą ir kaip tai veikė?



AKTYVUMO IR DĖMESIO SUTRIKIMAI

1. Klasės aplinkoje turėtų būti kuo mažiau trukdžių, blaškančių ar atitraukiančių 
vaiko dėmesį;
2. Pamokos metu mokytojai turėtų keisti veiklos pobūdį paeiliui derindami 
susikaupimo ir fizinio aktyvumo reikalaujančias veiklas;
3. Šiems vaikams reikėtų pateikti trumpas, įveikiamas užduotis ir skirti 
apdovanojimus jas atlikus. Naudoti „ramybės technikas“, leidžiančias suvaldyti 
pykčio priepuolius. Tai gali būti vaikui nusiraminti padedantis pedagogo elgesys, 
vaikui suteikiama galimybė pabūti atskiroje patalpoje.



Viena iš nuostabiausių žmogaus savybių yra 
galia – paversti minusą pliusu.

Adleris



1916 m. vokiečių 
psichologas W. 

Sternas, 
kalbėdamas apie 

gabius vaikus, 
pastebėjo: 

"Keista, kad iki 
dabar mūsų 

įvertinimas ir 
pagalba buvo 

skirti tiems, kurie 
turi negalią, bet 
ne tiems, kurie 

turi viltį". Jis 
norėjo atkreipti 
dėmesį į tai, kad 
gabieji ugdymo 

sistemoje 
nesulaukia 

deramo dėmesio.



Pasirinkusiųjų mokytojo profesiją teisės ir pareigos įvardytos 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 49 straipsnyje. Pvz., 
mokytojas privalo ugdyti remdamasis mokinių gebėjimais ir 
polinkiais, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, 
mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių. Taigi, 
kiekvienas mokytojas turi gebėti pastebėti ir suprasti 
mokiniams ugdymosi procese kylančius sunkumus, tinkamai 
parinkti mokymosi, o prireikus ir techninės pagalbos 
priemones t. y. pritaikyti ugdymosi procesą.



Dar apie inkliuzinį ugdymą.
Europos Specialiojo ugdymo plėtros dokumentuose (Inclusive
Education and Classroom Practice Summary Report, 2003; ir kt.) 
teigiama, kad integruotą ar inkliuzinį ugdymą didele dalimi lemia tai, 
kaip mokytojas dirba klasėje ir  kaip mokykla organizuoja ugdymą. 

Akcentuojami tokie inkliuzinio ugdymo reikalavimai: 

1) prieinamumas: mokyklos aplinkos ir patalpų pritaikymas neįgaliems 
asmenims, specializuota kompiuterinė ir kita įranga, mokymo 
priemonės akliesiems, fiziškai neįgaliems ar silpnaregiams;

2) mokyklos pedagogų ir viso personalo pasirengimas (pakankamas 
informuotumas apie įvairias negales ir darbą su neįgaliais asmenimis; 

3) ugdymo programų ir mokymo būdų pritaikymas; 

4) visų mokinių ir pedagogų teigiamų nuostatų suformavimas.



Dar apie inkliuzinį ugdymą.
Su mokykla susiję veiksniai: 

• Svarbi mokyklos organizacinė struktūra (ar yra mokykloje 
konsultavimo ar kt. centras, ar ateina specialistai iš kitų tarnybų ir 
pan.), mokyklų ir švietimo pagalbos tarnybų bei kitų institucijų 
kooperavimasis, sprendžiant SUP tenkinimą.

• Svarbu ne koreguoti mokinį, bet keisti tai, kas mokykloje sukelia jo 
mokymosi sunkumus... svarbus kiekvienos mokyklos, kaip visumos, 
tobulinimas. 

• ...artimas, partneryste grįstas darbas su tėvais ir vietinėmis 
bendruomenėmis; labai aiškus požiūris į problemų sprendimą, visiems 
dirbant kolektyviai, ne individualiai generuojant idėjas, bet kartu, 
kartu ieškant geriausių sprendimų, įtraukiant tėvus, mokinius, ne tik 
mokytojus; mokytojų darbas bendradarbiaujant, keitimasis 
informacija, bendras ugdymo planavimas. 



Dar apie inkliuzinį ugdymą.

Su mokytoju susiję veiksniai:
• Realizuodamas inkliuzinį ugdymą, mokytojas klasėje gali taikyti įvairius 

ugdymo būdus; skirtumus klasėje padeda įveikti įvairūs ugdymo 
modeliai (diferencijuotas mokymas, įvairių lygių užduotys ir kt.).

• Inkliuzija didele dalimi priklauso nuo mokytojų nuostatų  į mokinius, 
turinčius SUP, bei į jiems prieinamus resursus, t.y. kaip mokytojas geba 
diferencijuoti / paskirstyti tuos resursus mokiniams bendrojo lavinimo 
klasėje. 

• Svarbus ir mokytojo pasirengimas (žinios, supratimas, gebėjimai, 
jautrumas), siekiant sukurti palankius mokinių tarpusavio socialinius 
santykius. 



Dar apie inkliuzinį ugdymą.
Ypatingas dėmesys skiriamas mokytojų rengimui (studijoms ir 
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimui) visuose švietimo 
lygmenyse. Mokytojai turėtų būti pasirengę ugdyti įvairių 
poreikių turinčius mokinius.



Geros mokyklos 
koncepcija

mokykla, kurioje ugdymas 
grindžiamas  pamatinėmis 

humanistinėmis vertybėmis, 
orientuojamasi į 

bendražmogiškų vertybių 
pagrindą. 

turi būti  prasminga veikla. 
Mes nė vienas nenorime 

dirbti, jei nematome 
prasmės. Vadinasi, turi būti 

prasmingas mokymas ir 
mokymasis.

svarbus dalykas – atradimai. Kiekvienas 
vaikas yra smalsus ir kiekvienam 
žmogui norisi atrasti kažką naujo. 

Atradimai skatina mūsų motyvaciją.

pabrėžiama sėkmės 
svarba. Vadinasi, ugdymo 
procesą turi lydėti sėkmė. 
Kitaip tariant, žmogus turi 

patirti sėkmę.



Specialiųjų poreikių vaikų pažinime ir ugdyme nurodoma, kad šiuo metu:

• bandoma atsikratyti neįgaliųjų segreguotos ugdymo sistemos patirties;

• siekiama dvi ugdymo (bendrojo ir specialiojo) sistemas sujungti į vieną;

• vaikų, turinčių raidos sutrikimų, galimybė mokytis bendrojo lavinimo 
mokyklose įteisinta įstatymais.



Specialieji ugdymosi poreikiai skirstomi į nedidelius, vidutinius, didelius ir labai 
didelius. Poreikiai vertinami pagal tam tikrus kriterijus, kurie nurodomi „Specialiojo 
ugdymo pagrinduose“:

1. Ugdymosi turinio ir būdų pritaikymą:

1.1. programos lygį;

1.2. programos pakeitimų taikymo trukmę;

1.3. ugdymo metodus, tempą, formas;

1.4. pedagogus ir specialistus, pritaikančius programą;

2. Ugdymo aplinkos pritaikymą:

2.1. ugdymo vietos klasėje (grupėje) parinkimą, ugdymo (si) aplinkos ir patalpų 
pritaikymą;

2.2. techninės pagalbos priemonių ugdomosios kompensacinės technikos ir 
(ugdomosios įrangos) poreikį;

3. Pedagoginės ir specialiosios pedagoginės, psichologinės, specialiosios pagalbos 
intensyvumo ir daugiaplaniškumo poreikį;

4. Specialiųjų mokymo priemonių poreikį;

5. Pagalbos šeimai ir asmeniui poreikį:

5.1. pedagoginės ir psichologinės pagalbos;

5.2. socialinės pagalbos šeimai ir asmeniui. 



SPECIALIEJI REIKALAVIMAI MOKYTOJO PADĖJĖJUI (2004 m. gruodžio 30 d. Nr. ISAK-
2092)

• Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis.

• Gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką.

• Gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, 
atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, 
judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei 
kompensacinėmis priemonėmis.

• Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, 
kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).



Diskriminuojančios, stigmatizuojančios, nuvertinančios sąvokos: 

• Defektas 

• Defektologija

• Anomalumas

• Anomalus vaikas

• Invalidumas 

• Invalidas 

• Silpnaprotis

• Debilas

• Daunas 

• Autistas/autistukas

• Sutrikimas 

• Sutrikusios raidos vaikas 

• Normali ir nenormali raida • SP (SUP) 

• Neįgalus vaikas 

• Specialiųjų poreikių vaikas (specukas) 

• Specialioji programa 

• Integruotai ugdomas (integruotas) vaikas 

• Mokymosi sunkumų turintis vaikas 



Nediskriminuojančios sąvokos:

• Vaikas, turintis negalę 

• Negalės situacija 

• Vaikas (asmuo), esantis negalės situacijoje 

• Vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) 

• Vaikas, patiriantis mokymosi sunkumų 

• Įprastinė raida (vietoj normali raida) 

• Individuali vaiko raida 

• Atipiška (netipiška) raida 

• Individualieji (ugdymosi) poreikiai 

• Individualizuota programa 

• Alternatyvūs (individualūs) mokymo būdai 

• Individualus mokymosi stilius 

• Individualūs privalumai ir ribotumai



Mokinio, turinčio SUP, charakteristika
• Kalbėjimas apie vaiką, turintį SUP (negalią, sutrikimą). 

- Sutrikimas – tik dalis charakteristikos vaiko, turinčio SUP, todėl ir 
kalbėjimas turi būti tinkamas. 

•  Ugdymosi poreikių (tarp jų ir SUP) prioritetai sutrikimo atžvilgiu:

- Ką kalbame tėvams, ką girdi pats vaikas (ar nėra žeidžiančios ar 
žeminančios terminijos: autistas, hiperaktyvus, delinkventas ir kt. 

- Kaip tėvai kalbasi su savo vaikais?



Išeitys

• Kokybiškos informacijos apie vaikų SUP (turinį, priežastis, tenkinimą ir kt.) 
sklaidos ugdymo dalyviams užtikrinimas:

- Informacija suteikia galimybę suprasti vieniems kitus ir susitarti; 

- Sumažina baimes; 

- Leidžia išvengti kai kurių pagundų (pvz., deleguoti atsakomybes kitiems, 
konfrontuoti ir pan.);

- Informacija leidžia pažinti ir tinkamai tenkinti vaiko SUP (taip, kaip reikia, 
o ne taip, kaip moka); 

- Informacija leidžia mokytojui patirti mažiau stresų ir pasiekti rezultato su 
mažesnėmis psichologinėmis sąnaudomis (t.y. žinoti apsimoka ir yra naudinga 
pačiam pedagogui). 

• Ugdymo dalyvių (visų: mokinių, tėvų, pedagogų, specialistų) palaikymas ir 
emocinis pastiprinimas.

• Mokyklų vadovų, švietimo skyrių vadovų ir darbuotojų, kuruojančių švietimo 
pagalbos teikimą bei specialiojo ugdymo organizavimą atsakomybės didinimas 
už mokinių SUP tenkinimo kokybę.



Išeitys 

• Bendraamžių įtraukimas - neišnaudojamas. Jau ikimokykliniame amžiuje vaikai 
turi gauti tinkamą informaciją ir įgyti adekvačią bendravimo patirtį. 

•Dauguma ikimokyklinio amžiaus įprastinės raidos vaikų reiškia negatyvų požiūrį į 
vaikus, turinčius SUP, neigiamai vertina jų elgesį. 

•Auklėtojos linkusios aiškinti vaikų, turinčių SUP, bendravimo sunkumus pačių 
vaikų ypatumais, neigiamomis charakteristikomis, bet neakcentuoja esminės 
sąlygos - būtinybės keisti vaikų sąveiką ir visus vaikus mokyti tolerantiško 
bendravimo. 

•Įprastinės raidos vaikai, susidūrę su bendraamžiu, turinčiu SUP, domisi jo 
kitoniškumu, tyrinėja ir stebi kitokį vaiką. Tinkamai organizuojant vaikų 
bendravimą šiame etape (teikiant įprastinės raidos vaikams pozityvią informaciją 
apie kitokį vaiką bei mokant SUP turinčius vaikus užmegzti ryšį su bendraamžiais) 
ugdomi tolerantiški vaikų santykiai. Būtų užkertamas kelias nepalankioms 
stereotipinėms nuostatoms formuotis. 

•Įprastinės raidos vaikų požiūrį į kitoniškumą lemia šeimoje diegiamos vertybės ir 
tėvų tolerancijos lygis. 

•Svarbus vaidmuo ugdant vaikų tolerantišką elgesį tenka ikimokyklinio ugdymo 
pedagogams. Tyrimai rodo, kad tolerantiškų santykių formavimosi svarbų 
ikimokyklinį laikotarpį auklėtojos menkai išnaudoja. 



Probleminio elgesio vertinimas

• Tinkamos intervencijos turi būti grindžiamos išsamia vaiko probleminio elgesio 
analize, kuomet siekiama suprasti, koks yra elgesys, kada jis įvyksta, kokie yra jį 
aktyvinantys ar provokuojantys stimulai (įvykiai) ir kas nutinka dėl to.

Elgesys visada turi tikslą.

Norint padėti keisti vaikui netinkamą 
elgesį, naudinga nustatyti, kokią

naudą jis iš jo gauna.

Vaiko stebėjimas leidžia fiksuoti tas pasekmes, kurios atsiranda 
stebimo elgesio pasekoje.

Šis procesas vadinamas funkcine vaiko elgesio analize.



Funkcinė vaiko elgesio analizė (1)
• Elgesio prielaidos (P): elgesys visada pasireiškia kontekste ir visada galima 

identifikuoti aplinkybes, kuriomis jis pasireiškia. Tai faktoriai, kurie “išprovokuoja” 
elgesį. 

• Jie gali būti išoriniai (instrukcijos, užduotys, mokytojo elgesys, bendraklasių 
elgesys, triukšmas, kt.) arba vidiniai (stresas, energijos lygmuo, nuotaika, 
psichikos būsenos, kūno pojūčiai, kt.). 

• Vaiko, jo raidos ir gyvenimo aplinkybių bei patirčių pažinimas, mokytojui ir 
kitiems su vaiku dirbantiems, padeda geriau pažinti galimus vaiko elgesio 
problemas provokuojančius stimulus.

• Dažniausios priežastys paskatinančios vaiko probleminį elgesį: 

✓baimė; 

✓nesėkmė; 

✓asmeninės galios praradimas; 

✓dėmesio siekimas; 

✓išstumtas pyktis;

✓ fiziologiniai impulsai;

✓ poreikis išlaikyti savigarbą;

✓ suaugusiojo elgesys, kuris aktyvuoja vaiko traumines patirtis.



Funkcinė vaiko elgesio analizė (2)
• Elgesys (E): turi būti identifikuojamas aiškus, stebimas ir “pamatuojamas” 

elgesys. 

• Jis turi būti aprašytas taip, kad ir kiti galėtų atpažinti. Net jei vaiko elgesio analizę 
atliks socialinis pedagogas ar psichologas, mokytojas visada yra tas asmuo, kuris 
identifikuoja elgesį, labiausiai trikdantį vaiko akademinį ir socialinį progresą ir 
kuriam reikalingas pokytis. 

• Esminis dalykas yra tas, kad mokytojas kaip galima konkrečiau fiksuotų vaiko 
elgesį. Svarbus klausimas čia: Kaip vaiko elgesys atrodo iš šalies? Dažnai vaikų 
elgesys paskatina naudoti subjektyvius terminus, pateikiami nusiskundimai, bet 
juose sunku išskirti, koks yra vaiko elgesys. Pavyzdžiui, „vaikas yra nepaklusnus“. 
Tai labai bendras apibūdinimas. Stebint tokį vaiką, pamatyti galima, kad jis randa 
būdų išvengti darbo klasėje. 

• Gali išryškėti, kad problema yra ne vaikas, o tai, kad mokytojas tikisi, kad vaikas 
darys užduotis, kurių jis negali padaryti.

• Arba mokytojas kelia vaikui reikalavimus, kurie neatitinka jo įgūdžių lygmens, o 
mokytojas tokį vaiką apibūdina agresyviu, nepaklusniu. Gali paaiškėti, kad šiose 
situacijose yra ne vaiko elgesio problema, o mokymo. Problemos formulavimas 
nuo teiginio „vaikas yra agresyvus“ iki teiginio „jis agresyviai elgiasi šioje 
situacijoje“ paskatina kitokį požiūrį: akcentuojant situaciją, esama nuorodos, kad 
vaiko agresyvumas yra kintantis. Bet kuriuo atveju, elgesys turi būti apibrėžtas 
taip, kad jį galima būtų išmatuoti ir užfiksuoti.



Funkcinė vaiko elgesio analizė (3)

•Pasekmės (P): 
❖kas seka po elgesio pasireiškimo?

❖ Ko vaikas siekia ir ką gauna stebimo elgesio pasekoje? 

Pasekmės paprastai skirstomos į 3 grupes:

a) vengimas (vaikui elgesys leidžia išvengti užduočių, situacijų, 
kažkokių aplinkybių, kt.);

b) siekimas (įtvirtinti savo jėgą ar kontrolę, įveikti situaciją, nes 
išgyvena joje stresą, gauti galimybę pertraukai, kt.);

c) dėmesio atkreipimas (bendraklasių, mokytojo). 



Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda teigia: 

„Lygios galimybės vaikams – neatidėliotinos svarbos klausimas. 
Valstybės rūpestis – mažinti atskirtį, visų pirma, investuojant į 
švietimą, siekiant, kad jis taptų maksimaliai įtraukus“.
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