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Socialinių istorijų kūrimas ir naudojimas 
dirbant su mokiniais, turinčiais autizmo 
spektro sutrikimų

Gyvenimo ir socialinių įgūdžių formavi-
mas padeda mokiniams, turintiems autizmo 
spektro sutrikimų, mokytis gyventi savaran-
kiškai, mažiau priklausyti nuo kitų. Jie turi 
išmokti savarankiškumo ir įgyti higienos 
įgūdžių. Mokant susiduriama su sunkumais, 
kylančiais dėl autizmui būdingų požymių: 
išrankumo maistui, riboto kalbėjimo ir kal-
bos supratimo, naujos aplinkos, naujų objek-
tų, veiksmų baimės, iškreiptų sensorinių juti-
mų, dėmesio sutelkimo į vieną daiktą, veiks-
mą ir t. t.

Mokiniai, turintys autizmo spektro sutri-
kimų, sunkiai supranta naujas reikšmes, prie-
žasčių ir pasekmių ryšius, sunkiai numato 
pasekmes. Todėl dirbant pagal TEACCH pro-
gramą pravartu naudoti 1991 metais Karolės 
Grei (Carol Gray) sukurtą pedagoginę prie-
monę – socialines istorijas, t. y. pokalbius apie 
konkrečias aktualias gyvenimo situacijas nau-
dojant paveiksliukus (simbolius, veiksmą nu-
sakančius piešinius bei tekstą). 

Per socialines istorijas  mokinys, turintis 
autizmo spektro sutrikimą, geriau supranta 
konkrečią situaciją, situacijų seką ir būsimą 
sprendimą. Tokiu būdu jam galima pakanka-
mai sėkmingai aiškinti socialines taisykles ir 
normas, pavyzdžiui, kad nevalia pertraukinė-
ti kito asmens kalbos ir pan. Naudojantis 
socia linėmis istorijomis mokiniui lengviau 

suprasti informaciją, išreikšti savo emocijas. 
Socialinių istorijų tikslas – padėti jam tapti sa-
varankiškesniam, ugdyti gyvenimo įgūdžius, 
mokyti bendravimo taisyklių.

Socialinės istorijos dažniausiai pasitelkia-
mos dirbant ir bendraujant su nesutrikusio 
arba nedaug sutrikusio intelekto mokiniais, 
turinčiais autizmo spektro sutrikimą (pavyz-
džiui, Aspergerio sindromą). Tačiau jas galima 
pritaikyti ir mokiniams, turintiems žymesnių 
intelekto sutrikimų su autizmo požymiais. 
Tik tokiu atveju istorijos turi būti paprastos, 
trumpos, su aiškiomis vaizdinėmis ir rašyti-
nėmis instrukcijomis. Socialines istorijas gali-
ma kurti ir mokiniams, turintiems elgesio ar 
(ir) emocijų sutrikimų. Tai daroma, kai tradi-
ciniai mokymo metodai neveikia.

Socialinės istorijos kuriamos kartu su mo-
kiniu, atsižvelgiant į jo ypatumus, galimybes 
bei pomėgius. Prieš kiekvieną veiklą (gyveni-
mo įgūdžių mokymas, socialinio bendravimo 
taisyklių mokymasis, savarankiškumo įgū-
džių mokymas) kartu su mokiniu yra skaito-
ma socialinė istorija, kurioje vaizdžiai patei-
kiami mokomo įgūdžio žingsneliai ir drauge 
atliekami reikiami veiksmai. 

Socialinės istorijos (socialinio elgesio tai-
syklės) gali būti pateikiamos naudojant nuo-
traukas, paveikslėlius, simbolius ar užrašus. 
Tai priklauso nuo vaiko, turinčio autizmo 

Ž u r n a l o



2 • Geroji patirtis

spektro sutrikimą, supratimo lygio. Jei vaiko 
galimybės ribotos, pateikiamos paprastos so-
cialinės taisyklės. Pavyzdžiui, mokant eiti į 
tualetą, jam rodoma tualeto nuotrauka. Kitas 
žingsnelis – tolesnė veiksmų seka. Todėl ro-
doma kita – kompiuterio nuotrauka, o tai reiš-
kia, kad nuėjęs į tualetą, vaikas paskui galės 
žaisti kompiuteriu. Aukštesnio supratimo ly-
gio mokiniams kartu su jais kuriamos sociali-
nio elgesio taisyklės, nurodančios, kaip reikia 
elgtis įvairiose gyvenimo situacijose. Jos pra-
dedamos kurti, kai vaikui kyla elgesio proble-
mų, susijusių su socialine aplinka. Kiekviena 
socialinė istorija – tai konkrečiam vaikui su-
kurta taisyklė, atsižvelgiant į jo ypatumus, 
galimybes bei pomėgius. Tai gali būti nuo-
traukos, paveikslėliai ir užrašai, tik paveikslė-
liai su užrašais. Prireikus tekste paveikslėliai 
paryškinami arba įrėminami, naudojama ir 
filmuota socialinės istorijos medžiaga, kurioje 
vaikas mato savo mėgstamus animacinių fil-
mukų veikėjus.

Kaip pradėti socialines istorijas:
• Pirmieji sakiniai turėtų būti bendro pobū-

džio: ką vaikas turi daryti ir kada, kokį tai 
duos rezultatą.

• Toliau reikėtų paaiškinti, kokio elgesio 
mes tikimės iš vaiko.

• Galiausiai nurodyti, koks bus aptarto el-
gesio rezultatas, kam jis bus naudingas ir 
ką džiugins.

Toliau pateiksime paprastą socialinę ins-
trukciją, kaip mokyti vaiką savarankiškai su-
sidėti priešpiečius į krepšį einat į mokyklą. 
Tam pasitarnaus kilimėlis, ant kurio eilės 
tvarka išdėstyti simboliai: viršuje – krepšio 
paveikslėlis, žemiau – paveikslėliai daiktų, 
kuriuos reikia įsidėti į krepšį.

Socialines bendravimo įgūdžių instrukci-
jas (socialines istorijas) galima naudoti įvai-
riais socialinio bendravimo atvejais: mokyti 
pasisveikinti, atsisveikinti, palaukti už durų, 
sakyti mandagumo žodelius „prašau“, „ačiū“, 
garsiai nekalbėti veiklų metu, nepertraukinėti 
suaugusiųjų pokalbio ir t. t.

Kai kurios socialinės istorijos buvo kuria-
mos prašant vaikų tėvams. Juos visuomet 
įtraukiame į kūrimo bei mokymo procesą. 
Kiekvienam mokiniui buvo kuriamos tik jam 
skirtos socialinės istorijos, mokančios kūno 
higienos, savarankiškumo, socialinio bendra-
vimo įgūdžių. Labai svarbu kuriant šias isto-
rijas gerai pažinti mokinį, jo galimybes, porei-
kius. Socialinės istorijos turinį reikia pateikti 
mažais žingsneliais, kad mokinys ją gerai su-
prastų ir galėtų elgdamasis pagal ją įgyti sa-
varankiškumo įgūdžių. Pradėjus taikyti šią 
priemonę, buvo naudojamasi šiais interneto 
šaltiniais:

http://www.youtube.com/watch?v=BPtK
u6V112o&list=PL5AF247308DAC7073, http://
www.do2learn.com/picturecards/printcards/. 
Toliau pateiksime daugiau mūsų naudojamų 
socialinių istorijų pavyzdžių, kurie galbūt 
pravers tėveliams, auginantiems vaikus, tu-
rinčius autizmo spektro sutrikimų, ir su jais 
dirbantiems specialistams.

Rasa Ulevičiūtė
Specialioji mokytoja metodininkė 

Vilniaus „Vilties“ specialioji 
mokykla-daugiafunkcinis centras, 
savivaldybės biudžetinė įstaiga 
I. Šimulionio g. 6, LT–04331, Vilnius. 
Tel. 8 (5)2442622; 2458482.  
Faks.(85)244 2622.  
El. p. rastine@viltis.vilnius.lm.lt
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Vaiko mokymas saugiai jaustis tualete

Socialinės istorijos pavyzdys

Kai aš einu į tualetą, man patinka jaustis saugiai.

Namuose aš jaučiuosi saugiai, todėl man patinka eiti į 
tualetą namuose.

Aš nešioju sauskelnes, kai einu į tualetą.

Tai papildomas darbas mano mamai.

Ji yra labai susirūpinusi.

Mama nori, kad aš eičiau į tualetą be sauskelnių.

Jei aš einu į tualetą be sauskelnių, tada aš taip pat galiu 
eiti į tualetą mokykloje.

Jei aš taip darysiu, mama bus rami ir laiminga.

Mokytojai taip pat bus ramūs.

Aš stengsiuosi eiti į tualetą be sauskelnių  
namuose.

Tada aš bandysiu eiti į tualetą mokykloje.

Aš stengsiuosi, kad mama būtų laiminga.
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Vaiko susipažinimas su nepažįstamu žmogumi

Socialinė istorija

Kartais mama supažindina mane su nepažįstamu 
žmogumi.

Kartais pažinties metu man kyla noras slėpti 
akis.

Kartais aš noriu pabėgti.

Kai mane supažindina su nepažįstamu 
žmogumi, jis tampa mano draugu.

Šaunu pasakyti draugui: „Labas, kaip tu 
gyveni.“

Malonu pasisveikinti rankos paspaudimu.

Mano mama bus laiminga, jeigu aš pasakysiu 
nepažįstamajam: „Labas, kaip tu gyveni.“

Nepažįstamasis bus laimingas, jeigu aš 
pasakysiu jam: „Labas, kaip tu gyveni.“

Patarimai, kaip turėtų elgtis vaikas, kad aplinkiniai būtų patenkinti jo elgesiu.
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Vaiko elgesys didelėje parduotuvėje

Socialinė istorija

Kartais aš einu į parduotuvę su šeima.

Kartais man kyla noras bėgti.

Kartais aš noriu muštis ir mėtyti daiktus.

Kai aš pasijuntu blogai parduotuvėje, turiu 
pasakyti mamai:
„Man bloga. Aš turiu išeiti.“

Mama bus laiminga, jeigu aš pasakysiu:
„Aš turiu išeiti.“

Žmonės bus laimingi, jeigu aš nesimušiu ir 
nemėtysiu daiktų.
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Mokinio elgesys per pamoką

Socialinė istorija

Mokiniai per pamoką sėdi ramiai.

Ir klausosi mokytojos nurodymų.

Jeigu aš noriu kalbėti, pakeliu ranką.

Mokytoja pasako: „Vytas nori kalbėti.“

Mokytoja patenkinta, kai mokinys pakelia 
ranką.

Mokinio draugai patenkinti, kai jis pakelia 
ranką.

Jeigu aš noriu kalbėti, pirmiausia turiu pakelti ranką.
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Vaiko pasisveikinimas su kitu žmogumi

Socialinė istorija

Sveikindamasis vaikas turi eilės tvarka atlikti tam tikrus veiksmus.

sakau

į akis

Aš

duodu ranką

žiūriu

labas

šaunuolis!

šaunuolis!
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Mergaitės mokymas nueiti į tualetą

Socialinė istorija

Pirmiausia kalbama apie kiškį, mėgstamiausią jos gyvūną.

Kiškis

Mergaitė

Mergaitei

Mergaitė

eina takeliu

eina

skauda pilvą

į tualetą

miške

į tualetą

neina

šaunuolė!

į tualetą

į tualetą mergaitė verkia
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Vaiko elgesys parėjus namo iš mokyklos

Socialinė istorija

Labas

Aš einu namo.

Aš sakau mamai: „Labas.“

Pabučiuoju mamą.

Pasikabinu drabužius, nusiplaunu rankas ir einu valgyti.

Puiku
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Mergaitės elgesys knygyne

Socialinė istorija

Pavarčius knygas, reikia jas padėti į vietą.

Knygyne mergaitė varto, žiūrinėja knygas.

Mergaitė padeda knygas į lentyną.

Mama ir tėtis labai laimingi.

Mergaitė šaunuolė!

Puiku
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Socialinė istorija

Mergaitės prašymas norimo daikto (knygos)

Mergaitė nori knygos.

Mergaitė sako: „Prašau duoti knygą.“

Mergaitė šaunuolė!
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Berniuko mokymas viešose vietose naudotis tualetu

Socialinė istorija

Kadangi berniukas labai domėjosi vampyrais, socialinėje istorijoje 
atsirado sakinys apie juos. 

Žmonės

Berniukas

Vampyrai

Berniukas

koncerte

koncerte

koncerte

šaunuolis!

parke

eina

parke

Vampyrai

kine

į tualetą

zoologijos  
sode

šaunuoliai!

eina į tualetą

šaunuolis!

eina į tualetą

eina į tualetą
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Berniuko mokymas naudotis tualetu mokykloje, 
kad vėliau galėtų žiūrėti kompiuterinius žaidimus 

apie mašinas

Socialinė istorija

Artūras eina į tualetą mokykloje.

Artūras šaunuolis!

Artūras sėdi ir žiūri į kompiuterį.

Artūras žiūri į mašinas ir traktorių.

Šaunuolis!



14 • Geroji patirtis

Savarankiškumo taisyklė

Mergaitės mokymas valyti stalą,  
nurodant veiksmų seką ir kas bus vėliau

Marija ima šluostę ir pakiša po vandens srove.

Išgręžia šluostę ir šluosto stalą.

Pakiša šluostę po vandeniu, išgręžia ir padeda į dėžę.

Šaunuolė!
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Mergaitės mokymas elgtis mokykloje ir 
pasirinkti veiklas

Socialinė bendravimo istorija

PUSRYČIUS

LABAS

Marija mokykloje sako „labas“.

Marija valgo pusryčius.

Labarytyje draugauja, dainuoja, šoka.

Pamokose skaito, rašo, skaičiuoja.

Po pamokų Marija pasirenka veiklas.
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Socialinė istorija

Eidamas į mokyklą berniukas susideda priešpiečius į krepšelį.

Paprastesnę istoriją sudaro tik keli paveikslėliai daiktų, kuriuos reikia susidėti į krepšelį.
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