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Ištikimas mūsų žurnalo skaitytojas Vytautas Kontenis iš Baisogalos ir 
vėl mus prisiminė. Atsiuntė ne tik laišką, bet ir daug puikių nuotraukų. 
Net pavydas ima bežiūrint, kaip aktyviai jis gyvena, kiek daug turi 
svajonių. Palinkėkime visi, kad jos išsipildytų.

Man patinka žmonės, kurie maudosi žiemą. Manau sau, jeigu jie taip daro, vadinasi, 
tai normalu. Pats pradėjau grūdintis nuo mažens. Pirmą kartą pamatęs žiemos maudy-
nes ėmiau ir aš atlikinėti grūdinimosi ritualą. Kas žino, gal kada nors sutiksiu Dainių 
Kepenį ir tapsiu tikru sveikuoliu?

Šaunu būtų tas maudynes įamžinti, bet neturiu kokybiškos filmavimo kameros. Gal 
užsidirbęs pinigų nusipirksiu. O dabar ir toliau fotografuoju, piešiu, keliauju, mokausi 
groti akordeonu. Tiesa, sunkiai sekasi išmokti „Venecijos karnavalą“. Bet aš jį įveiksiu. 
Juk kitus kūrinius jau išeina ritmingai pagroti.

O kaip dėl ATEITIES? Norėtųsi turėti nuolatinį darbą, susisukti jaukų lizdelį. Man 
neteko turėti tėčio, tad svajoju pats kada nors juo tapti. Dar traukia skaityti ir dirbti, 
dirbti, dirbti. Kaip Lietuvos himne sakoma: „Tavo naudai ir žmonių gerovei“.

Vytautas Kontenis

Vytautas fotografuoja – 
ir Baisogalą vakarėjant, ir ežiuką sutemus, ir...



Pirmasis oficialus sutrikusio intelekto bendrijos žurnalo 
„Viltis“ numeris pasirodė 1997 metų rugsėjį. Nors buvo ne-
spalvotas, tačiau gausiai iliustruotas nuotraukomis ir neį-
galiųjų piešiniais. Šiuo metu žurnalas leidžiamas keturis 
kartus per metus 4000 egzempliorių tiražu. Platinamas ne-
mokamai, galima jį užsiprenumeruoti. Didžioji dalis straips-
nių autorių – socialiniai darbuotojai, specialieji pedagogai, 
kiti specialistai, dirbantys su neįgaliaisiais, ir, žinoma, tėvai. 
Straipsniuose jie dalijasi darbo ir bendravimo su neįgaliai-
siais patirtimi. Be to, pristato pačių neįgaliųjų pasiekimus 
įvairiose meninės veiklos srityse. Publikacijos apie aktyvią 
neįgaliųjų meninę veiklą ir įvairias saviraiškos formas rodo, 
kad tai jiems iš tikrųjų labai svarbu. 

Apie neįgaliųjų meninę saviraišką, meninės socializaci-
jos ir integracijos projektus, menų terapiją ir kitą meninę 
veiklą nuo 1997/(1) iki 2009/(4) 50-yje žurnalo „Viltis“ nu-
merių pasirodė 242 straipsniai. 

Įdomūs skaičiai

tus, dažniausiai pristatant „diskotekas“, šokių maratonus 
ar projektinę veiklą. 

Menų terapijos terminas minėtas 7 kartus, tačiau gana 
neapibrėžtai. Dailės terapiją konkrečiai įvardijo arba per-
teikė straipsnio turinyje 10 autorių, muzikos terapiją – 3. 
Daugelis autorių, rašiusių apie meninę veiklą, pažymi jos 
teigiamą įvairiapusį poveikį neįgaliajam ir tokios veiklos 
būtinumą. Tačiau perskaičius autorių, teigusių, kad jų įs-

taigoje teikiama menų terapijos 
paslauga, rašinius, galima daryti 
prielaidą, jog tai vargiai buvo da-
roma pakankamai kokybiškai. 
Vien dėl to, kad Lietuvoje šios 
srities profesionalų nėra daug, 
nes jie dar tinkamai nerengiami. 
O tie, kurie įgyja magistro laips-
nį su menų terapijos specializa-
cija, savęs tikraisiais menų te-
rapeutais vadinti dar negali. 
Šią liūdną tiesą žino kiekvie-
nas menų terapeutas arba iš-
manantis šios specialybės pa-
grindus specialistas.

Literatūrai (poezijai) žur-
nale buvo skirta 10 straipsnių, kuriuo-

se pristatomi neįgaliųjų eilėraščiai ir baltosios eilės, daž-
niausiai užrašytos sutrikusio intelekto žmonių globėjų bei 
pedagogų. Galima išskirti keletą šio fenomeno priežasčių. 
Dažnai neįgalieji moka reikšti mintis, kalbėti, tačiau patys 
nemoka užrašyti. Kita vertus, tik nedidelė dalis neįgaliųjų 
turi rašymo įgūdžių ir yra linkę į poeziją.

Meninės veiklos su neįgaliaisiais, jų meninės 
saviraiškos ir menų terapijos straipsnių žurnale 
„Viltis“ apžvaga

Gražių ir saulėtų 
visiems dienų!

Aš esu Jūratė. Lankau Jurbarko neįgalių 
jaunuolių darbo centrą. Man 27 metai. Labai 
visada laukiu žurnalo „Viltis“, nes sužinau 
apie kitus centrus lankančių jaunuolių gyve-
nimą, užsiėmimus, kūrybą. Todėl ir šiais me-
tais norėčiau jį užsiprenumeruoti. Linkiu vi-
siems sėkmės, gražių ir saulėtų dienų. Gal 
atsiras draugų, kurie norėtų man parašyti. 
Mano adresas: Mituvos g. 1-2, 74001 Pau-
lių k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav.

Jūratė Bakšaitytė
(užrašė mama Nijolė)

Svajonės,
virstančios piešiniais

Esu Vilūnė. Man 15 metų. Gimiau ir užaugau Vilniuje. Turiu 
mamą, tėtį ir brolį Dominyką. Be to, beprotiškai linksmą labrado-
ro retriverę, vardu Bitė. Kadangi labai myliu arklius, miškus, van-
denis, svajoju gyventi nuosavame name ir tikiu Dievą, visa tai 

bandau nupiešti, nes man labai patinka tai daryti. Norėčiau turėti tikrą piešimo mokytoją, bet 
niekur nerandame tokios, kuri sutiktų nors kartą per savaitę ar mėnesį porai valandų užsukti į mūsų namus. Gal 
jūs žinote, kas galėtų man padėti įgyvendinti šią svajonę?

Mūsų šeima mėgsta keliauti. Jau lankėmės Slovakijoje ir Kroatijoje. O pernai rudenį net viena (tiesa, su moky-
tojais ir mokyklos draugais) vykau į Lenkiją dalyvauti „Žaidynėse be sienų“. Pirmąją dieną stebėjome visų septy-
nių žaidynėse dalyvavusių šalių – Lietuvos, Vokietijos, Slovakijos, Lenkijos, Vengrijos, Belgijos ir Čekijos – prisis-
tatymus. Lietuva pirmą kartą buvo pakviesta į šį renginį. Visą kitą dieną praleidome Varšuvos senamiestyje, kur 
turėjome atlikti įvairias užduotis. Trečią dieną vyko pagrindinės varžybos, per kurias turėjau galimybę išbandyti 
elektrinį vežimėlį. Labai patiko. 

Žaidynių pabaigoje stebėjome riterių pasirodymą ir net patys buvome įšventinti į riterius. Be to, vykome į 
Karalių rūmus. Pamatėme daug gražių dalykų. Vakarojome prie laužo, dalyvavome šokių vakarėlyje. Aš šokau 
su slovaku ir nenorėjau, kad tas vakaras baigtųsi. Visą laiką mus lydėjo policijos ir greitosios pagalbos ekipažai. 
Labai gaila buvo išvažiuoti, nors ir pasiilgau šeimos. Šios kelionės niekada nepamiršiu. Aš pati negaliu vaikščioti, 
bet jei kas nors padeda (arba su vaikštyne), einu visai nieko sau. Dėl to džiaugiuosi.

Nuo septynerių metų lankau „Atgajos“ mokyklą. Pakliuvau į puikią klasę. Iš ryto ją lanko 7 vaikai, o po pa-
mokų – 8. Kiekvieną dieną būna po 6 pamokas. O po pamokų dar laukia 
būreliai. Džiaugiuosi, kad lankau šią mokyklą, turiu puikių mokytojų, 
nuoširdžių draugų. Labai gerai sutariu su kineziterapeute Jurga. Ji mane 
ne tik mankština, bet sykį net dešimčiai dienų buvo priglaudusi, kai ma-
mą išleidau į Italiją, o tėtis tuo metu dirbo Danijoje. Man tada buvo labai 
sunku, bet ištverti išsiskyrimą padėjo draugė. Turime mes ir labai nuos-
tabią auklėtoją. Jos vardas Donata. Ji tikra vaikų draugė, nes puikiai mus 
supranta ir moka padėti. Kai po pamokų būname labai pavargę, išsiver-
dame arbatos, kartais užsidegame žvakutę, susėdame ir bendraujame, 
klausomės muzikos. Be galo gera taip sėdėti ir kalbėtis. Džiaugiuosi 
savo gyvenimu, nes mane supa geri žmonės. Silvija Šneideraitytė

Vilniaus pedagoginio universiteto studentė

Taigi, apžvelgę neįgaliųjų meninei veiklai skir-
tas žurnalo „Viltis“ publikacijas, galime daryti iš-
vadas, kad: 
• Menų terapija sutrikusio intelekto asmenims yra 

iš tiesų reikalinga.
• Straipsnių autoriai iš visos Lietuvos, dalydamie-

si gerąja patirtimi, labai vertina menų terapiją, 
tačiau pagrindinis keblumas teikiant šia paslau-
gą yra nepakankamas menų terapijos kaip feno-
meno suvokimas, specialistų profesionalų trūku-
mas, vieningos sisteminės universitetinės pro-
gramos nebuvimas ir neapibrėžtas menų tera-
peuto profesijos statusas. 

Skaitant straipsnius buvo išrenkama kiekviena 
meninė veikla, vykdoma su neįgaliaisiais įvairiose 
ugdymo įstaigose. Šios diagramos duomenys atspindi me-
ninės veiklos pasikartojimo dažnį. Dailė minima 128 kartus 
(prie jos priskiriant keramiką, floristiką, darbus su gamtinė-
mis medžiagomis, fotografiją). Muzika – 67 kartus (13 straips-
nių skirta „Spalvų orkestrui“). Be to, ji minima ir kaip kultū-
rinių renginių sudedamoji dalis.

Kita multifunkcinė meno sritis – teatras, paminėta 
59 kartus. Daugelis šios srities straipsnių skirti tarptauti-
niams neįgaliųjų teatrų festivaliams, vasaros poilsio stovyk-

lose organizuojamiems meni-
niams plenerams. Teatrinė 
veikla suteikia neįgaliajam 
galimybę būti savimi. Atlik-
damas vieno ar kito perso-
nažo vaidmenį, jis mokosi 
reikšti emocijas, ugdo moto-
rinius ir koordinacinius įgū-
džius, savikontrolę. Sponta-
niškos ir nelauktos situaci-
jos skatina kūrybiškumą, 
moko nepasimesti, veikti 
„čia ir dabar“ .

Šokis „Vilties“ žurnalo 
numeriuose minimas 26 kar-

Dailė
Muzika
Teatras
Rankdarbiai
Kultūrinis renginys
Šokis
Projektinė veikla
Literatūra
Dailės terapija
Menų terapijos
Muzikos terapija

128

67
59

52

29

26

18
12

10
7

3



2–3 psl. Trumpas atokvėpis prieš „Vilties“ trečiojo 
dešimtmečio šuolį

4–5 psl. Mokymai Prahoje praplėtė neįgaliųjų akiratį

6–8 psl. Vaikų seksualinis elgesys 

Mokomės	

9–10 psl. Meškiukas Tedis, kirmėliukas Maksas ir... 
kalbos lavinimas

11–12 psl. Kai sunku skaičiuoti

13–14 psl. Vaikų ir paauglių psichikos sveikata 
padidėjusioje Europos Sąjungoje:  
efektyvių politikų ir praktikų kūrimas 

Laiškai

15 psl. Bendras džiaugsmas

Darbo	patirtis

16–18 psl. Mokykimės žaisdami! 

Naujienos

19 psl. „Vaikystės sparnai“

20 psl. Relaksacijos kabinetas – ramybės oazė

 Gražios ir atkaklios rungtynės

Terapija

21–22 psl. Sodininkystės terapija

23–24 psl. Menų terapija – galimybė pažinti save ir 
pasaulį

Vaiko raidos centras

25–27 psl. Vaikų, turinčių Dauno sindromą, raidos 
skatinimas (6) 

27–28 psl. Dėmesio! Svarbu!

 Papildomų sauskelnių, įklotų ir kitų 
priemonių skyrimo tvarka

Turinys

Žurnalas „Viltis“ pasirodo 4 kartus per metus.
Pradėta leisti 1997 m. rugsėjo mėn.

Numerį rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė

Redakcinė kolegija:
E. Žukauskienė, V. Stacevičius, B. Markulis

Adresas:
Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius

Tel. (8~5) 261 52 23,
faks. (8~5) 261 08 20

El. paštas janinabut@viltis.lt;
viltis@viltis.lt

Interneto puslapis www.viltis.lt

Leidėjas:
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių

globos bendrija „Viltis“

Spaudai rengė UAB „AJS spaustuvė“.
Tiražas 4000 egz.

Žurnale spausdinamų straipsnių ir laiškų autoriai
išsako savo nuomonę.

Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai nesaugomi ir negrąžinami.

„Vilties“ bendrija liūdi drauge su savo ištikima bičiule iš JAV, ponia 
Dalia Jakiene, dėl netikėtos sūnaus Romo Jako mirties. Tegul ir 

glėbiamas gailestingos Dievo rankos Dangaus karalystėje Romukas 
lieka amžinai gyvas visų jį mylėjusių žmonių širdyse.

„Vilties“ bendriją 2010 m. remia:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Švietimo ir mokslo ministerija
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Europos Bendrija
Europos Sąjungos struktūriniai fondai
Karališkoji Nyderlandų ambasada
Didžiosios Britanijos ambasada
Belgijos karalystės ambasada
Švedijos ambasada
Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai Rytų 
ir	Centrinei	Europai

Inclusion Europe
Open SOCIETY Institute  Mental Disability 
Advocacy Foundation
ENABLE

Amerikos lietuvių paramos-labdaros fondas 
„Lithuanian Mercy Lift“
Našlaičių globos komitetas „Saulutė“ prie 	
Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) 
Čikagoje

Vilniaus miesto vaikų 	
ugdymo centras „Viltis“
VUVL filialo Vaiko raidos centras
Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
A.P.P.L.E. (Amerikos pedagogų talka 	
Lietuvos švietimui)

UAB „Darbas“
UAB „Laiko spalvos“
UAB „PENKI KONTINENTAI“

Giedrė Baškytė
Sergiejus Uzėla

Geros valios žmonės ir savanoriai

Viršelyje „Vilties akimirkos“ 
lankytojo Dariaus ir asistentės Živilės 

išvykos į knygyną akimirkos
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Praeitais metais paminėjome mū-
sų organizacijos dvidešimties metų 
sukaktį. Per tuos metus daug nu-
veikta, būta ir pakilimų, ir nusivyli-
mų. Šiandien galime didžiuotis nu-
veiktais darbais, pasiektais laimėji-
mais, bet turime rimtai pagalvoti ir 
apie tai, ko trūksta, kas nepadaryta, 
ką reikia keisti iš esmės, kokias klai-
das turime taisyti pirmiausia. Pa-
klauskime savęs, ar esame patenkin-
ti ankstyvosios reabiltacijos tarnybo-
mis vietose, ikimokyklinėmis ir mo-
kyklinėmis įstaigomis, dienos užim-
tumo programomis, savarankiško 
gyvenimo namais ir paramos šei-
moms tarnybomis, ar integracija 
vyksta tik mechaniniu principu, ar 
geranoriškai bei natūraliai, ar visa 
aplinka pritaikyta sutrikusio intelek-
to žmonių poreikiams? 

Per paskutiniuosius dešimtme-
čius keitėsi ekonominės, politinės ir 
socialinės sąlygos. Jungdamiesi į va-
karietiškas bendrijas stengėmės daug 
padaryti, kūrėme teigiamą įvaizdį ir 
nemažai nutylėjome, kad tik būtume 
priimti į demokratinių valstybių šei-
mą. Šiandien visi nutylėjimai, susi-
taikymai labai skaudžiai atsiliepia 
mums visiems. Po tiek metų veiklos 
tenka pripažinti, kad daugelį darbų 
turime pradėti iš naujo. Vis dar gaji ir 
labai palaikoma centralizuotos glo-
bos sistema. Tėvams neįgalius vaikus 
ar suaugusiuosius siūloma išvežti į 

dideles stacionarias globos instituci-
jas, savivaldybėse labai trūksta spe-
cialiųjų paslaugų įstaigų. 

Ekonominė krizė šalyje tapo gera 
priedanga nevykdyti tarptautinių ir 
nacionalinių įsipareigojimų. Iki šiol 
visos socialinės paslaugos yra sava-
rankiška savivaldybės funkcija ir pa-
slaugos gyvenamojoje vietoje tebe-
lieka graži deklaracija. Sąlygos ir 
galimybės veikti labai pasikeitė. Re-
gis, padaryta labai daug ir tuo pačiu 
labai mažai. Per 20 Lietuvos nepri-
klausomybės ir „Vilties“ gyvavimo 
metų užaugo nauja karta žmonių, 
turinčių kitokią, pozityvesnę patirtį, 
sutrikusio intelekto vaikai ir šeimos 
gauna pagalbą nuo pat pradžių, tė-
vai gali dirbti, dalyvauti visuomeni-
niame gyvenime. Jaunos šeimos turi 
kitokių poreikių ir galimybių. Tačiau 
visą atsakomybę už sutrikusio inte-
lekto vaikus jos perdavė specialis-
tams, „Vilties“ organizacijų darbuo-
tojams, tarsi viskas, kas daroma, 
vyktų savaime. 

Labai gaila, kad į aktyvią organi-
zacijos veiklą įsijungia labai nedaug 
jaunų tėvų. Gerokai aktyvesni sava-
noriai ir specialistai, o mes – ir orga-
nizuoti, ir neorganizuoti tėvai – vis-
ką stebime tarsi iš šalies ir daugeliu 
atvejų pasyviai laukiame, ką mums 
pasiūlys „Vilties“ bendrija ar valdžia. 
Nedrįstame ar nenorime išsakyti sa-
vo nuomonės, neprisiimame atsako-

mybės, nerizikuojame organizuoti 
naujų veiklų. Tai daugiausia daro 
organizacijos senbuviai. Daugelyje 
savivaldybių viltiečiai dirba dar vis 
tikėdami gražiomis idėjomis ir netu-
rėdami teisės pasitraukti, nes už jų 
stovi „amžini vaikai“, jų tėvai ar glo-
bėjai. Tam galima rasti paaiškinimą. 
Šiuo metu daugelyje miestų ir mies-
telių laikas tarsi sustojo, tik valdžia 
visada žino „ką ir kaip daryti“. O tie 
aktyvūs žmonės, kurie bando sakyti, 
kad reikėtų veikti kitaip, yra sutram-
domi. Jiems labai aiškiai nurodoma, 
kur jų tikroji vieta. Kai vyksta tokie 
dalykai, sudėtinga suvokti, kokiame 
laikmetyje gyvename, ar iš tiesų esa-
me europiečiai, o Lietuva – demo-
kratinė valstybė. 

Praeiti metai mums buvo išties 
nelengvi. Labai sunkiai sekėsi siekti 
dialogo su vietinės valdžios atsto-
vais, teko patirti daug neigiamų 
emocijų bendraujant su įvairaus ly-
gio politikais ir vykdomosios val-
džios atstovais. Labai dažnai mums 
buvo sakoma, kad neįgalieji pik-
tnaudžiauja neįgalumu, kad jiems 
valstybė ir taip sudarė sąlygas savi-
raiškai, o dabar atėjo laikas „veržtis 
diržus“. Tik po susitikimo su Prem-
jeru ir socialinės apsaugos ir darbo 
ministru Vyriausybėje pavyko išsi-
aiškinti ir atsirado proga perduoti 
tiesioginę informaciją apie sutriku-
sio intelekto žmonių, jų tėvų ar glo-
bėjų socialinę, teisinę ir ekonominę 
padėtį Lietuvoje. 

Reikia pripažinti, kad iškilę sun-
kumai ir jų sprendimai yra pačios 
geriausios pamokos ateičiai. Išmo-
kome aklai nepasitikėti pažadais. 
Supratome, kad ne viskas, kas pasa-
koma, yra padaroma. Patys turime 
prisiimti daugiau atsakomybės, ak-
tyviai išsakyti savo poziciją ir būti 
pilietiškai aktyvūs. Mūsų pareiga – 
nuolat priminti visų lygių politi-
kams ir vykdomosios valdžios atsto-
vams, kad labai aiškiai suvokiame 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
5 straipsnį, jog valdžia turi tarnauti 
piliečiams, o pilietinės bei socialinės 
žmogaus teisės – tapti norma Lietu-
voje. Mes, stipresnioji visuomenės 
dalis, turime sukurti palankias sąly-
gas žmogaus teisėms užtikrinti ir 
prievolėms atlikti.

2009 metais pavyko įgyvendinti 
suplanuotas veiklas. Džiaugiamės, 

Trumpas atokvėpis prieš „Vilties“ 
trečiojo dešimtmečio šuolį
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Jeigu jūs, mūsų mieli skaitytojai, kaip ir mes sutinkate šį pavasarį kupini 

noro keisti save ir pasaulį, prieš pradėdami tai daryti pasinaudokite „Arkos“ 

bendruomenės įkūrėjo Žano Vanjė (Jean Vanier) siūlomu kelrodžiu:

„Nebūkime nei ežiai, nei kilimėliai po kojomis! Nežlugdykime kitų ir nesi-

leiskime kitų žlugdomi. Būkime tikri. Stenkimės įžvelgti kitame svarbų asmenį, 

kuris taip pat turi bendravimo sunkumų. Veikime pagarbiai, su meile, padėda-

mi sugriūti gynybos sienoms kitame asmenyje, stengdamiesi sugriauti šias sienas 

savyje. Matykime kitame visa, kas jame gražu ir pozityvu, prieš žvelgdami į 

tai, kas negatyvu. Tai netrukdo mums būti pranašiškais ir kartais išsakyti tai, 

kas kitus trikdo ir liūdina, kad išliktume tiesoje vieni kitų atžvilgiu. Kai esame 

mylintys ir teisingi, atveriame taikos kelią.“

Visada Jums atviri žurnalo rengėjai

kad įgijome naujų draugų ir bendra-
minčių. Aktyviai dirbome tarptauti-
niuose projektuose, sulaukėme labai 
daug svečių iš įvairių pasaulio vals-
tybių. Ankstesnysis Lietuvos Respub
likos Prezidentas V. Adamkus teigia-
mai vertino mūsų darbą ir dar kartą 
paragino siekti, kad parama ir pa-
galba sutrikusio intelekto žmonėms, 
jų tėvams ar globėjams būtų organi-
zuojama gyvenamojoje vietoje ir kad 
kuo skubiau būtų uždarytos centra-
lizuotos globos institucijos. Susitiki-
mai, konferencijos, seminarai su ki-
tomis nevyriausybinėmis Lietuvos ir 
Vakarų šalių tarptautinėmis organi-
zacijomis patvirtino, kad mes eina-
me teisingu keliu. Tik mums trūksta 
daugiau pasitikėjimo ir viešumo. 
Nebijokime parodyti, ką gebame, ko 
išmokome ir kokią patirtį galėtumė-
me perduoti kitiems.

Saugokime ir puoselėkime mūsų 
tikslus, paverskime tikrove ir įkūny-
kime mūsų idėjas bei svajones. Visa 
tai būtina daryti dėl mūsų pačių, dėl 
visuomenės, dėl mūsų vaikų. Ačiū 
visiems geros valios žmonėms už 
draugystę, palaikymą, paramą ir pa-
galbą. Tik dirbdami kartu mes tapsi-
me stipresni, oresni, saugesni.

2010 metai mums kelia naujų už-
davinių ir skatina keistis. Šiemet ne-
bus gana tyliai ramiai įgyvendinti 
atskirus projektus, vykdyti veiklas 
ribotai žmonių grupei. Mes turime 
labai aktyviai bendradarbiauti su ki-
tomis socialinėmis organizacijomis. 
Savo veiklą ir planus reikia pristatyti 
savivaldybių politikams bei vietos 
bendruomenėms. Žmonės turi žino-
ti, ką ir kaip mes darome. Tikiu, kad 
nemažai darbų galėsime nuveikti 
kartu, kad mūsų veikla gali padėti 
kitiems bendruomenių žmonėms. 
Dalinkimės tuo, ką turime, nebijoki-
me duoti, tarkimės. Aišku, kad ma-
žesniuose miesteliuose santykiai 
tarp žmonių yra artimesni, lengviau 
užmegzti ryšius, surasti tai, kas mus 
vienija. Dideliuose miestuose viskas 
vyksta visiškai kitaip. Čia gerokai 
didesnė konkurencija ir tarp žmo-
nių, ir tarp organizacijų. Staiga atsi-
rado labai daug aktyvių žmonių, 
kurie nori kažką daryti DĖL neįga-
liųjų, bet, aišku, ne SU jais. Tai len-
gvai paaiškinama tuo, kad Europos 
Sąjungos finansuojamų programų 
aprašuose viena prioritetinių vei-

klų – neįgaliųjų socialinės atskirties 
mažinimas ir bendruomeninių pas-
laugų tinklo kūrimas. Nemažai vei-
klių piliečių panoro tapti neįgaliųjų 
gelbėtojais, net užmiršę pasiklausti 
pačių neįgaliųjų, ar jiems to reikia. 
Aišku, jiems rūpi parengti projektus 
ir gauti lėšų, o kas bus po to – vienas 
Dievas težino. 

Kitas svarbus dalykas – tebevyks-
tančios socialinių paslaugų rinkos 
dalybos. Tie, kurie šiandien stipres-
ni, kurie yra valdžioje ar šalia jos, 
stengiasi perimti jau įkurtas ar dar 
tik kuriamas modernias socialines 
tarnybas. Laikas tam labai palankus, 
nes sunkmečiu lengva prisidengti 
tokiais terminais kaip „optimizavi-
mas“, „taupymas“, „koordinavi-
mas“. Silpnesnės organizacijos ir 
tarnybos, kurių steigėjai ne valstybė 
ar savivaldybės, dažnai neatlaiko 
spaudimo. Tad tai, kas buvo sunkiai 
sukurta ir sėkmingai veikia, neretai 
tenka perduoti stipresniesiems. 

Praktika rodo, kad po reformos tose 
įstaigose labai nukenčia paslaugų ir 
pagalbos kokybė, einama lengviau-
siu keliu, renkantis lengvesnės nega-
lios klientus, trumpinant darbo lai-
ką. O sunkiausią negalę turintys su-
trikusio intelekto žmonės, jų tėvai ar 
globėjai vėl įkalinami tarp keturių 
namo sienų ir negauna reikiamos 
pagalbos kaip senais laikais. 

Šie metai Europos Sąjungoje pa-
skelbti Skurdo mažinimo metais. 
Lietuvoje taip pat turėtų veikti speci-
aliosios programos. Deja, matome 
kitokią praktiką. Taigi būkime bud
rūs, daugiau bendraukime, kalbėki-
mės, patarkime vieni kitiems. Mieli 
viltiečiai, pakelkime galvas, surem-
kime pečius, įkvėpkime gaivaus oro 
ir su naujomis jėgomis ženkime į tre-
čiąjį organizacijos dešimtmetį. 

Dana Migaliova
Asociacijos vadovė

Pavasarį 
verkimės 
tikrajai 
tiesai



Mokymai Prahoje praplėtė 
neįgaliųjų akiratį
Šių metų sausio 21-24 dienomis Prahoje įvyko tarptautinio 
projekto „Kelias į suaugusiųjų švietimą, skirtą sutrikusio 
intelekto žmonėms“ mokymai „Informacijos prieinamumas ir 
bendravimas“. Šiuos mokymus vedė lektoriai iš Portugalijos ir 
Anglijos. O Lietuvai juose atstovavo „Vilties“ bendrijos narys, 
Panevėžio „Vilties“ namų gyventojas Saulius Aidukas su 
asistente, VšĮ „Vilties Akimirka“ socialine darbuotoja 
Vanda Girutyte, kurie ir dalijasi savo įspūdžiais.

„Kelias“ (pirmas laiškas)

Šis seminaras man davė daug naudos,  
kaip ir visi kiti seminarai.
Tapau labiau savimi pasitikintis. Visai kitos mintys atsirado 
galvoje. 
Pradėjau galvoti, kaip padėti kitiems neįgaliems žmonėms.
Seminaras „Kelias“ buvo skirtas neįgalių žmonių gerovei. 
Kad neįgalūs žmonės galėtų mieste surasti reikiamą vietą, 
būtų savarankiški.
Be abejo, seminaras man patiko. 
Seminaro tikslas – sukurti aiškius paveikslėlius, kurie 
padėtų neįgaliam žmogui
orientuotis socialiniuose pastatuose, ligoninėse ir kitur.
Neįgalų žmogų reikia suprasti, o ne išnaudoti. 
Aplinka neįgaliam žmogui turi būti pritaikyta ne tik 
miestuose, bet ir kaimuose.
Neįgaliam žmogui reikia paaiškinti,  
kaip dalyvauti balsavime.
Neįgalus žmogus turi žinoti, ką kiekvienas seimo narys 
dirba ir ką nori pakeisti.
Tada bus aišku, ar seimo nariai vykdo savo pasižadėjimus.
Įstatymus reikia parašyti ir lengvai suprantama kalba.

Parsivežiau naujų minčių ir idėjų (antras laiškas)

Labai nustebau, kad skrisiu į Prahą. 
Buvau kupinas emocijų, kai sužinojau, kad skrendu į Prahą 
sausio 21 dieną. 
Bet kitą dieną susiėmiau ir pradėjau galvoti apie būsimą 
seminarą. 
Paimdavau praėjusių seminarų darbus, kur dirbau 
Briuselyje, juos paskaitinėdavau, prisimindavau, nes galėjo 
praversti šiame seminare. 

Nustebino draugiškumas

Sužinojusi, kad teks vykti į mo-
kymus Prahoje, šiek tiek pasimečiau. 
Pirmą kartą teko panašiame rengi-
nyje dalyvauti. Tačiau visai be reika-
lo nuogąstavau. Su Sauliumi iš karto 
radome bendrą kalbą. Mokymų me-
tu nustebino rengėjų ir dalyvių 
draugiškumas bei supratingumas. 
Lektoriai skaitė paskaitas lėtai ir aiš-
kiai, kad spėčiau versti Sauliui.

Mokymų esmė buvo susijusi su 
Neįgaliųjų teisių konvencijos 9 ir 21 
straipsniais. Svarstėme, diskutavo-
me, kaip palengvinti žmonėms su 
proto negalia informacijos prieina-
mumą. Pritaikęs savo patirtį, Saulius 
pateikė labai gerų pasiūlymų, į ku-
riuos atsižvelgė lektoriai. Reikėjo at-
likti labai daug praktinių užduočių, 
ir man ypač patiko, kad Saulius drą-
siai reiškė savo mintis, kurios buvo 
atidžiai išklausomos. Mokymais li-
kome abu labai patenkinti, gavome 
daug naujos informacijos ir įgijome 
naudingos patirties.

Vanda Girutytė
Viešosios įstaigos „Vilties 

Akimirka“ socialinė darbuotoja 
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Greitai bėgo dienos, nes atveždavo mums į „Vilties“ namus 
malkų.
Reikėjo jas kapoti ir sukrauti. Ir šiaip mums darbelių netrūksta.
Kas pajėgus dirbti, visi įtraukti į darbą pagal savo gebėjimus. 
Merginos, aišku, virtuvėje padeda darbuotojoms. 
Mes, vyrai, turim susidarę grafikus, kuriame aukšte gyveni, tą 
aukštą valai savaitę. 
Kitą savaitę jau kitas valo, taip ir keitiesi. 
O vasarą, žinoma, darbo dar daugiau, nes lauke yra ką veikti. 
Su savo asistente Vanda daug bendravome kompiuteriu, 
mobiliuoju telefonu. 
Dar apsikeitėme nuotraukomis el. paštu, kad pažintume vienas 
kitą autobusų stotyje Vilniuje.
Kai susitikome Vilniuje su Vanda, tuoj pat perpratome vienas 
kitą. Tai labai šaunu.
Pradėjom kalbėtis, klausinėti vienas kito, kas buvo mums 
įdomiausia.
Jau lėktuve nusifotografavome atminčiai.
Kai atskridom į Prahą, pradėjom galvoti, kaip nusigauti į 
viešbutį.
Bet buvo labai paprasta, nes Vanda žinojo, kaip važiuoti ir kur 
išlipti. 
Kai įsikūrėme, nutarėme su Vanda kavinėje išgerti arbatos. 
Kitą rytą jau pamačiau daug pažįstamų veidų iš Briuselio 
seminarų. 
Seminaras man labai patiko, nes Vanda gerai ir aiškiai vertė 
man iš anglų į lietuvių kalbą.
Aš galėjau išsakyti savas mintis, idėjas. Žinojau, kad Vanda 
išvers viską vadovams.
Po kiekvieno seminaro vis persivežu naujų minčių, idėjų. 
Manau, kad po kokių 5 metų neįgalaus žmogaus gyvenimas 
pagerės.
Turėjom su Vanda laisvą dieną Prahoje, kurią tikrai ilgai 
prisiminsiu, nes vyko šventė. 
Žmonės buvo su įvairiomis kaukėmis bei gražiausiais 
apdarais. 
Vanda padarė nuostabių nuotraukų. 
Kai persiradom į viešbuti, aptarinėjom viską, ką matėm 
Prahoje. 
Tai buvo nuostabi ir naudinga patirtis.

Saulius Aidukas
Panevėžio „Vilties“ namų gyventojas

DĖMESIO!
Individualios psichologinės 

konsultacijos sutrikusio 
intelekto žmonių tėveliams ir 

globėjams bei savitarpio 
pagalbos grupių susitikimai!

Kviečiame tėvelius registruotis 
susitikimams su psichologe 

Kristina (mob. tel. 8 699 13165). 
Savitarpio pagalbos grupių 

darbą organizuos 
Jūratė (mob.  tel. 8 600 23173). 

Susitikimai vyks 
Vilniuje, Kaštonų g. 2. 

Norėtume padėti Jums atrasti 
savo gyvenimo kelią, įgyti 

daugiau pasitikėjimo savimi, 
kad lengviau priimtumėte 
neišvengiamus gyvenimo 

iššūkius ir praskaidrintumėte 
savo gyvenimą džiaugsmu 

bei harmonija. 

Lauksime Jūsų pagal iš anksto 
suderintą grafiką.



Vaiko seksualinis elgesys

Pastaraisiais dešimtmečiais daug 
labiau domimasi, koks vaiko seksu-
alinis elgesys yra normalus, o koks – 
ne. Priežastis: 1980–2000 metais ge-
rokai atidžiau pažvelgta į vaikų sek-
sualinės prievartos problemas. Ka-
dangi vaikai ir paaugliai labai daž-
nai niekam nepasisako apie patirtą 
seksualinę prievartą, suaugusieji ir 
specialistai gali atpažinti patirtą 
traumą tik iš pasikeitusio vaiko el-
gesio. Ypatingai pasikeičia vaiko 
seksualinis elgesys. Dėl to ir kilo 
klausimas, kokį seksualinį vaiko el-
gesį galima priskirti normai, kokį – 
sutrikimams, o kokį – seksualinės 
prievartos indikatoriams.

Koks vaiko seksualinis elgesys 
yra normalus, o koks – ne? Tai pri-
klauso nuo šeimos vertybių, religijos 
įtakos, visuomenės nuostatų. Moks-
liškai atsakyti į klausimą, koks yra 
normalus ir priimtinas vaiko seksua-
linis elgesys, taip pat pakankamai 
sunku. Stebėti įprastinį vaiko ar pa-
auglio seksualinį elgesį beveik neį-
manoma. Tiesa, iš negausių moksli-
nių tyrimų yra prieitos kai kurios 
svarbios išvados: 
•	 Vaikai yra natūraliai smalsūs. Jie 

domisi savo kūnu ir tuo, kaip at-
rodo kitų kūnai. Vaikai ir paau-
gliai įvairiai tyrinėja save ir kitus. 
Tarp vaikų dažnai pasitaiko sek-
sualinio pobūdžio žaidimų. Vai-
kai skirtingai domisi seksualumu.  

•	 Suaugusiųjų seksualinio elgesio 
imitavimas, ankstyvi (iki brendi-
mo) bandymai atlikti seksualinį 
aktą, bandymai kišti daiktus į sa-
vo ar kito vaiko makštį ar išangę 
nėra būdingi visiems vaikams ir 
dažnai kyla dėl vaikų seksualinio 
išnaudojimo. 

Vaikų seksualinis elgesys 
Seksualinė prievarta prieš vaikus: problemos 
svarba, prievartos atpažinimas bei prevencija

Straipsnyje bus aptariamas vaiko seksualinis vystymasis, 
seksualinės prievartos prieš vaikus požymiai bei kaip juos 
atpažinti, taip pat paminėti pagrindiniai prevencijos žingsniai 
seksualinės prievartos prieš vaikus, ypač turinčius protinę 
negalią, srityje.

•	 Tarp vaikų seksualiniai žaidimai 
dažniausiai būna spontaniški, su 
humoro ar žaidimo atspalviu ir 
kyla iš abipusės iniciatyvos. Pro-
bleminiu seksualinis elgesys lai-
kytinas tada, kai vaikai vieni 
prieš kitus naudoja jėgą, grasini-
mus, prievartą, agresiją.  

Vaiko seksualinis vystymasis

Sąlyginai būtų galima išskirti ke-
turias vaiko seksualinio vystymosi 
stadijas:  

Pirmoji stadija. Trunka nuo gi-
mimo iki 6 metų. Jeigu vaikas auga 
šeimoje, kur viskas, kas siejasi su 
seksu, yra draudžiama ir baudžia-
ma, galima nepastebėti jokių seksua-
linio elgesio apraiškų. Arba, atvirkš-
čiai, gali pasireikšti rimtesnių seksu-
alinio pobūdžio sutrikimų (pavyz-
džiui, labai intensyvi masturbacija 
iki savęs žalojimo). Bendrai paėmus 
šiuo periodu vaiko seksualinis elge-
sys gali pasireikšti spontaniškai. Ne-
retai jau nuo šio amžiaus vaikai gali 
pradėti masturbuotis. Paprastai 26 
metų vaikai jau žino savo lytį, lyti-
nių organų skirtumus, bet dar ne vi-
sai supranta, kas yra nėštumas, gi-
mimas, lytiniai santykiai, nesuvokia 
suaugusiųjų seksualinio elgesio. 
Nuo 2 iki 6 metų palaipsniui didėja 
supratimas apie nėštumą, gimimą, 
bet vaikai beveik nieko negali paaiš-
kinti apie seksualinius santykius. 
Jeigu vaikas jau turi žinių, kas yra 
seksas, viena pagrindinių priežas-
čių – patirta seksualinė prievarta. 
Kita svarbi priežastis: vaikams yra 
vis labiau prieinama erotinio ir por-
nografinio pobūdžio informacija 
(per žiniasklaidą, internetą ir pan.). 

Antroji stadija. Trunka nuo 6 me-
tų iki brendimo (vidutiniškai iki 11

12 metų). Fizinis kūno augimas sąly-
ginai sulėtėja, galutinai pagerėja vai-
ko motorinė koordinacija ir paspartė-
ja protinių gebėjimų vystymasis. Šiuo 
periodu susiformuoja vaiko privatu-
mo ir autonomijos poreikiai. Šiame 
periode dažnai vaikai yra suvokiami 
suaugusiųjų kaip aseksualūs (netu-
rintys seksualinių poreikių). Padidėja 
domėjimasis žmogaus seksualumu. 
Padažnėja seksualinis elgesys.

Trečioji stadija. Trunka vaiko 
brendimo periodu. Paprastai nuo 12 
iki 14 metų. Greitas organizmo bren-
dimas, kūno pasikeitimai. Vaikų el-
gesiui pradeda daryti didesnę įtaką 
aktyviau veikiantys fiziologiniai 
procesai (ypatingai hormonų pasi-
keitimai). Reikšmingesnis tampa 
bendravimas su bendraamžiais, ma-
žesnė reikšmė teikiama artimiems 
suaugusiesiems (tėvams, giminėms 
ir pan.). Padažnėja įvairių seksuali-
nio elgesio formų, rizikingo seksua-
linio elgesio. Vaikai dar kol kas ne-
moka teisingai įvertinti ir išreikšti 
savo seksualinių poreikių.  

Ketvirtoji stadija. Tęsiasi maž-
daug nuo 16 metų iki galutinės fizi-
nės brandos. Sulėtėja fizinis augi-
mas, nusistovi hormonų pusiausvy-
ra, įgytus brendimo bruožus jau-
nuolis suvokia kaip savo asmenybės 
dalį (kūno suvokimas). Seksualiniai 
poreikiai yra patenkinami  mastur-
bacija arba seksualiniais santykiais 
su partneriu. Jie yra suvokiami kaip 
dalis tarpasmeninių santykių. Jeigu 
jaunuolis augo tokioje aplinkoje, 
kur žmogaus seksualumas buvo ta-
bu, seksualinis elgesys, kartais net ir 
poreikiai, gali pasireikšti visiškai 
minimaliai.

Labai svarbu pripažinti, kad vai-
ko seksualinis elgesys pasireiškia jau 
nuo pat kūdikystės ir tai yra norma-
lus reiškinys. Žmogaus seksualumas 
neatsiranda tik jam suaugus. Kūdi-
kystės periodu yra normalu, jeigu 
vaikas į prisilietimus reaguoja susi-
jaudinimu (pavyzdžiui, berniukai – 
erekcija). Vaikystės periodu vaiko 
seksualiniai jausmai pereina prie ly-
tinių organų (tai dažniau pastebima 
berniukams nei mergaitėms) ir pasi-
reiškia masturbacija (tai yra norma-
lus seksualinis elgesys) arba seksua-
liniais žaidimais su tos pačios lyties 
atstovais (tai taip pat priskiriama 
prie normalaus seksualinio elgesio, 
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išskyrus tam tikras formas). Beje, 
seksualinio pobūdžio žaidimai su 
tos pačios lyties atstovais visiškai 
nerodo jokio išankstinio polinkio į 
homoseksualius santykius. Brendi-
mo periodu dėmesys lytiniams or-
ganams dar labiau suintensyvėja. 
Labai reikšmingas pasidaro bendra-
vimas ir kontaktai su priešingos ly-
ties atstovais. Galiausiai jaunystės 
periodu seksualinis elgesys darosi 
abipusiškas, tampa bendravimo ir 
santykių dalimi. 

Apibendrinant reikia paminėti, 
kad seksualiniai santykiai suaugus 
dažniausiai būna sveiki, kai nuo kū-
dikystės yra pereita per visas vysty-
mosi stadijas, t. y. pasireikšdavo nor-
mos ribose esančios seksualinio el-
gesio formos.

Seksualinė prievarta prieš vaikus – 
apibrėžimai

Pasaulio sveikatos organizacija	
vaiko prievartą apibrėžia taip (1999): 
„Vaiko prievarta arba blogas elgima-
sis su vaiku susidaro iš visų blogo 
fizinio ir / ar emocinio elgesio formų, 
seksualinės prievartos, nepriežiūros 
ar nerūpestingos priežiūros, komer-
cinio ar kitokio išnaudojimo, besi-
baigiančio tikra ar potencialia žala 
vaiko sveikatai, išlikimui, vystymui-
si ar orumui atsakomybės, pasitikėji-
mo ar įtakos kontekste“. 

Seksualinė prievarta prieš vaikus 
apibrėžiama taip: „Vaiko seksualinis 
išnaudojimas yra vaiko įtraukimas į 
seksualinę veiklą, kurios ji ar jis visai 
nesuvokia, negali suteikti kompe-
tentingo sutikimo, arba veikla, ku-
riai vaikas nėra pagal išsivystymą 
pasirengęs ir negali duoti sutikimo, 
arba kuri pažeidžia įstatymus arba 
visuomenės socialinius tabu. Vaiko 
seksualinis išnaudojimas yra veiks-
mas tarp vaiko ir suaugusiojo ar kito 
vaiko, kuris amžiumi ar išsivystymu 
yra susijęs su vaiku atsakomybe, pa-
sitikėjimu ir įtaka, veiksmas, kurio 
tikslas yra patenkinti ar numalšinti 
kito asmens poreikius. Tai gali apim-
ti (nebūtinai tuo apsiribojant):
• vaiko skatinimą ar privertimą da-

lyvauti bet kokioje neteisėtoje 
seksualinėje veikloje.

• vaiko išnaudotojišką naudojimą 
prostitucijoje ar kitokioje neteisė-
toje seksualinėje veikloje.

• vaiko išnaudotojišką naudojimą 
pornografinėje veikloje ir me-
džiagoje“.

Statistika apie vaikų seksualinį 
išnaudojimą

Sociologiniai tyrimai rodo, kad 
seksualiai išnaudojamos yra viena iš 4 
mergaičių iki 18 metų amžiaus bei vie-
nas iš 6 berniukų iki 18 metų amžiaus. 
Vienas iš 5 vaikų yra seksualiai užka-
binėjamas, kai naršo internete. Viduti-
nis nukentėjusiųjų, apie kuriuos buvo 
pranešta, amžius yra 9 metai.

Vaikų tvirkintojai dažniausiai yra 
žmonės, kuriuos vaikas pažįsta ir 
kuriais pasitiki. 30–40% nukentėju-
sių vaikų yra išnaudojami šeimos 
nario, apie 50% vaikų yra išnaudoja-
mi žmonių už šeimos ribų, tačiau 
kuriuos šeima žino. Tik 10% vaikų 
yra išnaudojami nepažįstamų žmo-
nių. Dauguma nusikaltėlių tvirkina 
daugiau nei vieną vaiką, jei jų niekas 
nesustabdo (beveik 70% vaikų iš-
naudotojų turi nuo 1 iki 9 aukų; bent 
20% turi nuo 10 iki 40 aukų).

Seksualinio išnaudojimo būdai 
(pagal K. Herrerias):
•	 be prisilietimų (pvz., vaikui ro-

domos pornografinės nuotraukos 
ar filmai, vaikui pasakojama apie 
seksualius dalykus stengiantis 
įtraukti vaiką, jį šokiruoti, vaikas 
fotografuojamas seksualinėje si-
tuacijoje);

•	 liečiant nedaug (pvz., trynimasis 
prie vaiko, liečiamos ar glamonėja-
mos vaiko intymios kūno vietos);

•	 rimtas lietimas (pvz., vaiko mas-
turbavimas, lytinis aktas).

Seksualinė prievarta prieš vaikus: 
požymiai bei elgesio ženklai

Kūdikiai ir vaikai iki 3 metų. 
Kūdikių atveju dauguma ženklų yra 
nespecifiniai (t. y. šie ženklai gali at-
spindėti nebūtinai seksualinę prie-
vartą, bet ir kitus probleminius daly-
kus), o specifiniai ženklai yra fiziniai: 
nubrozdinimai, sudraskymai lytinių 
organų ir burnos srityje, specifinės 
lytiniu keliu plintančios ligos.

Vaikai nuo 3 metų.	Patyrus sek-
sualinę prievartą, gali pasireikšti 
tam tikri elgesio pokyčiai, išnaudoji-
mą taip pat rodo fiziniai ženklai. 
Dažniausiai pasitaikantys elgesio 
ženklai yra šie: apetito pokyčiai, 
miego pokyčiai, vaikas sapnuoja 
košmarus, atsiranda nepaaiškina-
mos baimės, bloga nuojauta, neri-
mas, vaikas galvoja apie savižudybę. 
Gali atsirasti tikai (nevalingi raume-
nų susitraukimai, dažniausiai veido 
srityje). Vaikas gali pradėti elgtis lyg 
būtų gerokai mažesnio amžiaus, gali 
vengti prie kitų žmonių nusirengti, 
eiti į tualetą, kai seniau tai buvo 
įprasta. Reikėtų atkreipti dėmesį ir 
tada, kai vaikas bijo ar gėdijasi vie-
nos lyties suaugusiųjų. Seksualinės 
prievartos ženklais laikomi ir seksu-
alinio elgesio pokyčiai: pasikartojan-
tis seksualinis elgesys su vaikais, gy-
vūnais ar suaugusiaisiais, provokuo-
jantis ar impulsyvus seksualus elge-
sys, lytinis išmanymas, žargono 
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žmonėms. Pastebėta, kad berniukai 
su negalia yra didesnės rizikos gru-
pėje. Kai kurių autorių duomenimis, 
tarp vaikų su negalia berniukai su-
daro daugumą nukentėjusiųjų, o 
sveikų vaikų grupėje 7080% nuken-
tėjusiųjų sudaro mergaitės. 

Vaikai su negalia turi ribotą priė-
jimą prie informacijos apie saugumą, 
galimus pavojus. Jie negauna žinių 
apie tai, kur slypi pavojai, kokie sek-
sualiniai santykiai yra normalūs, 
priimtini ir pan. Vaikai nemoka 
vengti pavojingų situacijų, ieškoti 
pagalbos šaltinių.

Be to, vaikai su negalia turi varto-
ti vaistų, patirti tam tikras medicini-
nes procedūras, kurios kelia skaus-
mą. Todėl seksualinės prievartos 
atvejais tiesiog gali nemokėti atskirti 
tinkamo (priimtino šaltinio) skaus-
mo nuo nepriimtino.

Neįgalių vaikų seksualinio 
išnaudojimo prevencija

Pagrindinė neįgalių vaikų preven-
cijos forma – saugumo įgūdžių mo-
kymas. Vaiką reikėtų mokyti, kad:
•	 kiekvieno vaiko kūnas priklauso 

tik jam ir niekas neturi teisės jo 
skaudinti ar liesti netinkamu 
būdu;

•	 reikia skirti gerus ir blogus prisi-
lietimus;

•	 kartais ir suaugusieji su vaikais 
gali elgtis negerai;

•	 negalima apkabinti, bučiuoti ne-
pažįstamų žmonių;

•	  negalima liesti kito suaugusiojo 
kūno;

•	 einant į tualetą reikia užsidaryti 
duris, užsirakinti;

•	 persirengti reikia tam skirtoje 
vietoje; 

•	 reikia atstumti kito žmogaus ranką;
•	 reikia pasakyti apie patirtus lieti-

mus, kad neliktų pavojingų vaiko 
asmeninei gerovei paslapčių;

•	 yra kūno malonumai, masturba-
cija, aiškinti, kada ir kur tai gali-
ma daryti, priklausomai nuo si-
tuacijos aiškinti, kas yra seksas, 
kas gali juo pasinaudoti ir pan.;

•	 vieni veiksmai yra tinkami viešu-
moje, kiti – tik vienumoje;

•	 intymios kūno dalys turi pavadi-
nimus;

•	 savo intymias kūno dalis galima 
rodyti tik tam tikrais atvejais.

Saugaus prisilietimo taisyklės 
vaikams

Su vaikais galima aptarti saugaus 
prisilietimo taisykles:
• Tu gali liesti savo intymias kūno 

dalis tuo metu, kai esi vienas, ats-
kirai nuo kitų. 

• Tu negali liesti kitų žmonių inty-
mių kūno dalių. 

• Kiti žmonės negali liesti tavo in-
tymių kūno dalių. 

• Tu negali rodyti savo intymių kū-
no dalių kitiems žmonėms.
Be to, vaiko tėvai ar globėjai visa-

da turi kuo konkrečiau žinoti, ką 
vaikas veikia, kur jis būna, kas su juo 
dirba. Reikia bendrauti su mokymo / 
ugdymo įstaigos darbuotojais, po-
pamokinės veiklos vadovais, paži-
noti juos asmeniškai.

Daugiau informacijos 

Straipsnis perengtas remiantis že-
miau išvardyta literatūra, kuri galbūt 
pravers ir Jums, norint plačiau susipa-
žinti su šia labai aktualia problema.
•	 N. Grigutytė „Apie vaikų seksua-

linę prievartą”, Vilnius, Vaiko na-
mas, 2002.

•	 N. Grigutytė, E. Karmaza, S. Ke-
merienė „Vaikų, patyrusių sek-
sualinę prievartą, ir jų artimųjų 
reabilitacija ir reintegracija. Me-
todinės rekomendacijos psicho-
logams“. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija.

•	 E. Karmaza „Metinė ataskaita 
apie seksualinę prievartą”, Vil-
nius, Vaiko namas, 2006.

•	 E. Karmaza „Vaikų seksualinis el-
gesys: norma ir sutrikimas“, Vil-
niaus miesto pedagoginė psicho-
loginė tarnyba, Vilnius, 2004.

•	 „Mokymų vadovas kaip atpažinti 
vaiko seksualinį išnaudojimą bei 
pirmoji intervencija“ (parengtas 
pagal projektą „Išklausyk manęs 
dabar – specializuota apsauga 
smurtą patyrusiam vaikui“). Ase-
nas – Poznanė – Vilnius, 2008.
Pagalbos galima rasti ir VšĮ „Pa-

ramos vaikams centras“, Latvių g. 
19A, tel. (8~5) 2 715980, 8 611 43567, 
www.pvc.lt  ir www.children.lt

Sigita Gumauskaitė
VšĮ „Vilties akimirka“ Šeimos 

paramos centro programos 
psichologė

naudojimas, kalbos seksualinėmis 
temomis, viršijančios vaiko išsivys-
tymo amžių, seksualus elgesys, pasi-
kartojantis labai dažnai ar nuolatos. 

Galimi šie fiziniai ženklai: dažnai 
pasikartojančios šlapimo takų infek-
cijos, lytiniu keliu perduodamos li-
gos, kraujavimas, įtrūkimai, įplyši-
mai aplink burną, išeinamąją angą 
ar vaginą, neįprastas skausmas ir 
niežtėjimas genitalijų plote, sunku-
mai vaikštant ar sėdint, somatinių 
skundų bendras pagausėjimas.

Mokyklinis amžius ir paaugliai. 
Vyresnio amžiaus vaikų, patyrusių 
seksaulinę prievartą, elgesyje galime 
pastebėti tokius ženklus kaip agre-
syvumas, destruktyvumas, seksua-
liai provokuojantis apsirengimas ir 
makiažas, itin gundantis elgesys, 
bandymai priekabiauti prie mažes-
nių vaikų, gėdijimasis savo kūno ar 
seksualinių požymių. Patirtas išnau-
dojimas gali pasireikšti ir dalyvavi-
mu pornografijoje, valgymo sutriki-
mais, padidėjusiu užsisklendimu, 
savęs žlugdymo idėjomis, neapy-
kanta sau. Neabejotinas požymis yra 
ankstyvas nėštumas (nuo 9erių me-
tų amžiaus).

Nėra beveik nei vienos ženklų gru-
pės, kuri leistų įtarimus dėl seksuali-
nio priekabiavimo paversti įrody-
mais. Kiekvienas ženklas ir kiekviena 
ženklų grupė turi būti peržiūrėti tam 
tikrame kontekste. Kilus įtarimams 
būtina pasitarti su specialistais (kon-
taktai nurodomi žemiau) ir pranešti į 
savo miesto ar rajono savivaldybės 
Vaiko teisių apsaugos skyrių.

Negalią turinčių vaikų seksualinis 
išnaudojimas

Nustatyta, kad neįgaliems vai-
kams gresia dvigubai didesnė rizika 
patirti seksualinę prievartą. Pagrin-
diniai veiksniai: 
•	 priklausomybė nuo aplinkinių 

žmonių;
•	 institucinė priežiūra;
•	 bendravimo sunkumai;
•	 mažesnis supratimas apie tai, kas 

yra prievarta.
Rizika ypač padidėja, nes vaikas 

bendrauja su nedideliu skaičiumi 
žmonių, kurie ir gali pasinaudoti 
vaiku. Menki kontaktai su aplinka 
riboja vaiko galimybę pranešti apie 
seksualinį išnaudojimą aplinkiniams 
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Su specialiųjų poreikių mokiniais 
dirbu 13 metų. Labiausiai pažįstu 
sutrikusio intelekto grupės moki-
nius, nes dirbu specialiojoje mokyk
loje logopede. Proto negalios asmens 
funkcionavimas yra tiesiogiai susijęs 
su pagalba, kurią jis gauna iš aplin-
kos. Pastaruoju metu viena veiks-
mingiausių priemonių skatinti susi-
domėjimą mokomuoju dalyku – in-
formacinių komunikacinių techno-
logijų (IKT) taikymas. 

Naudojant IKT tobulėja mąsty-
mas, ugdomos emocijos, platėja inte-
resų ratas, išmokstama bendradar-
biauti grupėse, dirbti porose, žadi-
nama vaizduotė, kuriama pakili 
nuotaika, maksimaliai lavinami kiek
vieno mokinio gabumai. Teigiamos 
emocijos, atsiradusios žaidžiant, ak-
tyvina vaiko veiklą, padeda spręsti 
uždavinius, susijusius su valingo dė-
mesio, atminties, asociatyvinės vei-
klos ugdymu ir formavimu, gebėji-
mu lyginti, gretinti, daryti išvadas, 
apibendrinimus. Žinios ir įgūdžiai, 
kurių vaikai įgyja tokiuose žaidi-
muose, gali būti nesunkiai perkelia-
mi į buitį, į gyvenimą. (V. Tatarūnie-
nė, N. Urbonavičienė, 2005).

D. P. Hallahanas ir J. M. Kauffma-
nas (2003) teigia, kad komunikacija 
yra tokia natūrali mūsų kasdieninio 
gyvenimo dalis, jog retai apie ją susi-
mąstome. Bendravimas teikia malo-
numą, todėl sunku įsivaizduoti, kad 
kažkam jis gali kelti problemų. Su-
trikusio intelekto vaikų kalba pasi-
žymi antrinio pobūdžio specifiniu 
kalbos neišsivystymu. Žinoma, šie 
vaikai bendrauja kalba, reiškia emo-
cijas ir jausmus, pateikia prašymus 
bei reikalavimus. Taigi, jų kalbai ten-
ka emocinės, pragmatinės funkcijos, 
tačiau stinga intelektinės. Be to, su-

Meškiukas Tedis, kirmėliukas 
Maksas ir... kalbos lavinimas
Pradedame straipsnių ciklą, kuriame bus kalbama apie tai, kaip 
informacinės komunikacinės technologijos padeda dirbant su 
specialiųjų poreikių mokiniais, kaip jiems sekasi valdyti 
kompiuterį ir kaip tai panaudoti logopedinėms pratyboms. 
Pirmajame ciklo straipsnyje pristatysime mokomąsias 
kompiuterines programas.

trikusios visos kalbinės veiklos fa-
zės. Silpna motyvacija, nepakanka-
mas poreikis bendrauti kalba, ryškūs 
kalbos programavimo, realizavimo 
ir kontrolės trūkumai. (A. Garšvie-
nė, 1993).

Logopedines pratybas vedu spe-
cialiųjų ir lavinamųjų klasių moki-
niams. Pirmiesiems būdingi įvairūs 
sutrikimai, pasireiškiantys visais lyg
menimis: netaisyklingas garsų, jun-
ginių tarimas, žodyno skurdumas, 
gramatinis kalbos netaisyklingumas, 
morfologinės ir dialoginės kalbos 
neišsivystymas. Pratybų metu sten-
giuosi šalinti tarimo ir kalbos supra-
timo trūkumus, turtinti žodyną, plė-
toti rišliąją kalbą, tobulinti skaitymo 
ir rašymo įgūdžius. Visa tai darau 
atsižvelgdama į individualias vaikų 
galimybes. Lavinamųjų klasių moki-
nių kalba turi didesnių trūkumų. 
Dėl menko intelekto neišplėtota visa 
kalbos sistema. Todėl ir darbas su 
jais kiek kitoks. Vaikai mokomi klau-
sytis kalbos, suprasti ją, vykdyti pa-
liepimus. Žaidimo forma atliekama 
artikuliacinė mankšta, kvėpavimo 
pratimai. Vaikai skatinami žaidžiant 
tarti garsiažodžius, lengvesnius, 
nors ir iškreiptus, tikrus žodžius. La-
vinama foneminė jų klausa. Plečia-
mas ir turtinamas aktyvusis ir pasy-
vusis žodynas. Daugiausia dirbama 
individualiai.

Dirbant su sutrikusio intelekto 
mokiniais labai svarbios vaizdinės 
mokymo priemonės. Stengiuosi jų 
pasigaminti pati, mokykla nuperka 
iš katalogų (pvz., „Gudragalvis“ ir 
kt.), renkuosi tinkančias knygutes 
knygynuose, žaislus žaislų parduo-
tuvėse. Turiu visas galimybes kabi-
nete klausytis su mokiniais muzikos, 
žaisti žaidimus su dainomis, žiūrėti 
filmukų ištraukas.

M
ok

om
ės



12 • Mokomės
V

ilt
is

 1
0/

1

Didžiausias pagalbininkas – 
kompiuteris! (su visais priedais!)

Iš pradžių į kompiuterį žiūrėjau 
skeptiškai, netikėdama, kad jis gali 
būti naudingas logopedo darbe, kad 
jį gali išmokti valdyti sutrikusio in-
telekto mokiniai. Klydau... Tik dirb-
dama su specialiųjų poreikių moki-
niais supratau, kad tai didžiausias 
mano pagalbininkas, puikiausia mo-
tyvacinė priemonė! Mokiausi pati ir 

mokiau vaikus. Išbandžiau ne vieną 
mokomąją kompiuterinę programą. 
Kai kurių teko atsisakyti dėl jų sudė-
tingo valdymo, neaiškaus išdėstymo 
arba paprasčiausiai jos būdavo per 
sudėtingos sutrikusio intelekto vai-
kams. Bet yra dalykų, be kurių jau 
sunku būtų įsivaizduoti geras logo-
pedines pratybas. Domėjausi naujo-
vėmis, važiavau į IKT seminarus, 
lankiau kursus. Logopedinių praty-
bų metu naudoju:

• mokomąsias kompiuterines pro-
gramas ir žaidimus;

• mokomąją medžiagą, parengtą 
PowerPoint programa (pateiktys);

• įvairių garsų rinkinius;
• paveikslėlius;
• muziką (daineles, pasakėles, eilė-

raščius...);
• filmukų ištraukas ir kt.

Tik nepagalvokite, kad visada ir 
visą logopedinių pratybų laiką lei-
džiame prie kompiuterio!

Andromeda Baršauskienė
Pasvalio specialiosios mokyklos 

logopedė metodininkė

Learn More 3 („Mokomės per žaidimus“) – 
žaidybinė programa vaikų mąstymo 
įgūdžiams lavinti. Jau pats pavadinimas 
sako, kad vyksta mokymas 
per žaidimą. Mokomasi piešti 
ir spalvinti, dėlioti dėliones ir 
geometrines figūras, 
lavinama atmintis. Iš 4 
žaidimų variantų galima 
pasirinkti lygį.

„Kirmėliukas Maksas“ – 
linksmas lietuviškai įgarsintas 
žaidimas, lengvai ir paprastai 
valdomas. Skatina vaikus 
kartoti vaisių ir daržovių 
pavadinimus.

Programėlės spalvinimui 
Ginkgo Paint – žaisminga spalvinimo 
knygelė. Labai paprastai valdoma. Yra 15 
paveiksliukų. Drawing for Children 
(„Piešimas vaikams“) – piešimo 
programėlė vaikams, turinti daug įvairių 
galimybių. Kea Coloring Book („Kea 
spalvinimo knyga“) – spalvinimo 
knygutė su daugybe paveikslėlių. 
Spalvinimo užduotis kompiuteriu geba 
atlikti beveik visi lavinamųjų klasių 
mokiniai. Nuspalvintą piešinėlį kompiute-
ryje galima atspausdinti popieriaus lape.

„Dvibalsių ei ir ie skyrimas. Skirk E ir Ė“ – tai logopedės 
Germos Astrauskienės parengtos mokomosios kompiute-
rinės programos, skirtos mokiniams, turintiems rašymo 
sutrikimų. Labai žaismingos, lengvai valdomos, su 
muzikiniais efektais. Šias programas taikau 
dirbdama su vyresniųjų specialiųjų klasių 
mokiniais. Dažniausiais užduotį perskaitau ir 
pirmą pavyzdį atlieku pati, po to bando mokiniai. 
Jiems labai patinka muzikiniai efektai ir tai, kad 
programą lengva valdyti.

Mokomosios kompiuterinės programos, tinkančios sutrikusio inteklo mokiniams

„Mokomasis kompiuterinis lietuvių kalbos žaidimas I-II klasei ir III-IV 
klasei“, kurio autorės Vida Plentaitė ir Daiva Jakavonytė. Šis nuotaikingas 
animuotas mokomasis leidinys skirtas I–II ir III –IV klasės mokiniams. Jį sudaro 
trys pagrindinės dalys: mokomasis žaidimas, taisyklės ir 
žodynėlis. Šiuos žaidimus taikau per logopedines pratybas su 
vyresniaisiais. Žaisdami mokiniai keliauja po Lietuvos miestus, 
sužino, kuo jie saviti ir įdomūs, kokias jų vietas reikėtų 
aplankyti. Kiekvienoje stotelėje turi atlikti po 10 lietuvių kalbos 
užduočių – pabraukti ar įrašyti praleistas raides, išspręsti 
kryžiažodį, įminti mįsles, išklausyti pasakojimą, atsakyti į 
klausimus ir pan. Ne visas užduotis geba sutrikusio intelekto 
mokiniai atlikti. Yra teikiama pagalba.

Sebran – universali programa, kurioje yra ir lietuvių 
kalbos, ir matematikos užduočių. Jos nesudėtingos 
ir patrauklios. Per logopedines pratybas daugiausia 
taikau lietuvių kalbos užduotis: 
ABC lietus, Žodžių atmintis, 
Raidžių lietus, Pirma raidė, 
Išrink paveikslėlį, Kartuvės. 
Užduotis geba atlikti kai kurie 
pradinių ir vyresniųjų klasių 
mokiniai.

„Šaltinėlis“ – mokomųjų žaidimų rinkinys pradinukams. Aš 
šią programą naudoju dirbdama su pradinių ir vyresniųjų 
specialiųjų klasių mokiniais. Smagu, kad žaidimai yra susieti 
su elementoriaus tarpsniais, užduotys vis 
sunkėja. Vyresnieji mokiniai žaisdami 
įtvirtina skaitymo įgūdžius, lavina loginį 
mąstymą, mažieji – susipažįsta su 
raidėmis, lavina sakytinės kalbos 
įgūdžius. Yra 7 žaidimai, visus juos 
sieja siužetas.

Teddy Games („Meškiuko žaidimai“) – įdomi 
programėlė jaunesniojo mokyklinio ir ikimokykli-
nio amžiaus vaikams, padedanti lavinti regimąjį 
suvokimą, atmintį ir kalbos įgūdžius – iš viso yra 
12 veiklos rūšių. Šis žaidimas tinka ir lavinamų-
jų klasių mokiniams. Yra keletas variantų: 
pastatyk namą; įrenk 
kambarį; domino traukinu-
kas; spalvų dėžutė; surask 
tokį pat; paveikslėliai 
pasakojimui; kas netinka. 
Meškiuko žaidimus ypač 
mėgsta lavinamųjų klasių 
mokiniai.
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Kaip padėti suvokti matematikos 
pradmenis

Mokykla ir tėvai, prieš nukreip-
dami specialiųjų poreikių vaiką į 
vieną ar kitą ugdymo įstaigą, turėtų 
žinoti, ar ten tikrai pakaks atitinka-
mos kvalifikacijos pedagogų, ku-
riems bus sudarytos sąlygos įsigilin-
ti į vaiko problemas ir kuo tinkamiau 
jam padėti. Labiausiai tai aktualu, jei 
vaikas turi kompleksinę negalią, vi-
dutinį ar net žymų intelekto sutriki-
mą. Bendrojo lavinimo mokyklos 
tokiems vaikams tikrai dar nėra pri-
taikytos. 

Leisdami raidos problemų turintį 
vaiką į mokyklą, tėvai tikisi, kad jis 
ten gerai jausis, bus pasirūpinta jo 
sveikata ir saugumu, o svarbiausia, 
kad jis bus profesionaliai mokomas. 
Tėveliai būsimajam pirmokui dažnai 
sako: ,,Greitai eisi į mokyklą, ten iš-
moksi skaityti, rašyti ir skaičiuoti“. 
Turiu didelę patirtį darbo su viduti-
nę ir žymią negalią turinčiais vaikais 
ir bandysiu pasidalyti mintimis, ko-
kios problemos ir uždaviniai iškyla 
pedagogui, mokančiam šiuos vaikus 
,,skaičiuoti“, t. y. matematikos. 

Matematika yra mokslas, kuris 
remiasi žmonių gebėjimais abstrak-
čiai mąstyti. Jau pats bet kokio reiš-
kinio ar daikto, kaip skaičiavimo 
objekto, suvokimas reikalauja gebė-
jimo mąstyti abstrakčiai. O kur dar 
apibendrinimo, sintezės, analizės ir 
kiti aukščiausi centrines nervų siste-
mos (CNS) procesai, kuriuos priva-
lome panaudoti, kad išspręstumėme 
elementariausią matematikos užda-
vinį. O juk būtent CNS pažeidimas, 
sutrikusi jos veikla ir yra pagrindinė 
proto negalios vaikų bėda. Todėl 

Kai sunku skaičiuoti
Pastaraisiais metais sulaužyta daugybė iečių besiginčijant, ar 
geriau sutrikusios raidos vaikus mokyti drauge su įgaliais 
bendraamžiais, ar specialiosiose klasėse ir mokyklose. Tačiau šis 
straipsnis skirtas visai ne ginčams. Juk nepalyginamai svarbiau, 
kad pedagogas nuoširdžiai stengtųsi pažinti specialiųjų poreikių 
vaiką, išsiaiškintų jo realias galimybes, ieškotų kelių ir būdų 
optimaliai panaudoti visas turimas vaiko mokslumo galias, 
padėtų jas pritaikyti realiame gyvenime. Tad pamėginkime 
paieškoti konkrečių atsakymų, kaip tai padaryti.

matematikos mokymas tikrai nepra-
sideda nuo skaitmens 1 suvokimo. 
Patys pirmieji pedagogo uždaviniai, 
kurie iškyla norint vaiką parengti 
bent minimaliai suvokti matemati-
kos pradmenis, yra tokie pat kaip ir 
lavinant mažo vaiko mąstymo ga-
lias. Pirmiausia tai:
•	 kontakto su vaiku radimas (svar-

bu, kad vaikas ,,priimtų“ peda-
gogą, saugiai su juo jaustųsi. 
Dirbti galima pradėti, jei vaikas 
fiksuoja žvilgsnį į pedagogą);

•	 mokymas imti po vieną daiktą; 
•	 mokymas imti tokį pat daiktą;
•	 dėti daiktus po vieną į talpą;
•	 palydėti dėjimą garsu, šūktelėjimu;
•	 paprašius imti vieną ar daugiau 

daiktų;
•	 rasti daugiau vienodų daiktų; 
•	 rasti ar grupuoti daiktus pagal 

požymį – spalvą, dydį, struktūrą;
•	 žinoti sąvokas: didelis – mažas, 

vienas – daug;
•	 mokėti padėti po šaukštelį prie 

puodukų; 
•	 dėti daiktą prie nuotraukos (aukš-

tesniame lygyje – paveikslėlį prie 
nuotraukos);

•	 dėti daiktą į jo formą atitinkančią 
išpjovą; 

•	 statyti bokštą ar verti ant strypo 
atskiras dalis nuo didžiausios iki 
mažiausios.
Pedagogai, dirbantys su vaikais, 

turinčiais žymų intelekto sutrikimą, 
žino, kad minėtų užduočių pakanka 
visiems mokslo metams ir kad sun-
kią negalią turinčiam vaikui jos yra 
labai nelengvos, o dažnai net neįvei-
kiamos. 

Dirbant su vaikais, kurių intelek-
to sutrikimas yra vidutinis, taip pat 

svarbu patikrinti, ar jie turi aukščiau 
minėtus mokėjimus ir įgūdžius. Šios 
elementarios užduotys nereikalauja 
didelių fizinių galimybių (kas ypač 
aktualu vaikams su VCP), bet paro-
do, ar vaikų intelektualinės galios 
leis jiems suvokti pačias pirmines 
matematikos sąvokas, įsisavinti pra-
dinius mokėjimus.

Jei minėtos užduotys vaikams 
yra įveikiamos, galima pradėti vyk-
dyti vidutinio ir žymaus intelekto 
sutrikimo vaikų ugdymo programą. 
Šios programos suformuoti uždavi-
niai, nuorodos ir pastebėjimai yra 
tikrai naudingi ir palengvina darbo 
krypties pasirinkimą kiekvienoje pa-
mokoje. Truputėlį oponuoti būtų ga-
lima tik nuostatai, kad privalu laiky-
tis žinių tvirtumo principo ir negali-
ma supažindinti su aukštesnio sky-
riaus medžiaga, kol moksleivis tvir-
tai nemoka žemesnio lygio. 

Mokytojas tikrai neturėtų skubėti 
ir per prievartą kišti moksleiviams 
aukštesnės pakopos žinių, tačiau rei-
kėtų labai vertinti individualius kiek
vieno vaiko pažinimo poreikius, ku-
riuos nesunku nustatyti pagal tai, ko 
vaikas klausia ir kuo domisi. Pavyz-
džiui, jei vaikai dar tik mokosi skai-
čiuoti pirmoje dešimtyje, tačiau kla-
sėje atsiranda tokių, kurie susidomi 
laikrodžiu, vertėtų su juo supažin-
dinti, nebijant paminėti ir skaičių 11 
bei 12, tačiau nereikalaujant gerai 
suvokti jų kiekinės reikšmės. Tas 
pats galioja kalbant apie vaikų am-
žių, datą, mėnesius ar didesnes pini-
gų kupiūras. Paprastai vaikai nuo-
širdžiai džiaugiasi įsisavinę kažką 
sunkesnio, jaučiasi daug žinantys. 
Bet koks natūralus smalsumas pade-
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da vaikams būti dėmesingesniems, o 
sudėtingesnių žinių kad ir paviršuti-
niškas įsisavinimas leidžia geriau 
jaustis tarp bendraamžių bei džiugi-
na tėvus. Čia veikia ir ,,vyresnio bro-
lio efektas“, kada jaunylis laisvai ga-
li prieiti prie visko, ką mokosi vyres-
nysis brolis, ir įsisavina tai, kas jam 

nės pakopos mokėjimų bei įgūdžių. 
Tada tiesiog verta ieškoti bet kokios 
praktinės veiklos, kuriai reikalingos 
matematikos žinios, ir mokyti vaikus 
kaip nors išsisukti, remiantis turi-
mais mokėjimais bei įgūdžiais. 

Kaip išmokyti pažinti pinigus ir 
jais naudotis

Viena svarbiausių praktinių sri-
čių, kuriai kiekvienas iš mūsų nau-
dojame matematikos žinias, yra pi-
nigai. Gebėjimas naudotis pinigais 
tiesiogiai priklauso nuo gebėjimo 
skaičiuoti. Sunkią ir vidutinę negalę 
turintys vaikai, net ir šiek tiek mokė-
dami skaičiuoti, savarankiškai ne vi-
sada sugeba šiuos mokėjimus per-
kelti į praktinę veiklą su pinigais. Jei 
normaliai besivystantis vaikas, iš-
mokęs prie 1 pridėti 2, pats supran-
ta, kad 2 ir 1 litas bus 3 litai, tai mūsų 
ugdytinius to tenka mokyti. Mokant 
naudotis pinigais, labai svarbu pa-
naudoti visus turimus vaiko gebėji-
mus ir, kiek įmanoma, mokymą ar-
tinti prie realaus gyvenimo – pagal 
galimybes naudoti tikrus pinigus, 
lankytis parduotuvėse. Savo darbo, 
mokant vaikus naudotis pinigais, 
pagrindinius etapus ir principus pa-
bandžiau parodyti lentelėje.

Vaikai, turintys žymų ar vidutinį 
intelekto sutrikimą niekada nesuge-
bės spręsti matematikos lygčių, gi-
lintis į žodinius uždavinius. Jie ne-
galės įsisavinti nei algebros, nei ge-
ometrijos, nei fizikos pagrindų, ta-
čiau mes turime daryti viską, kad 
sutrikusios raidos jaunuolis kuo 
jaukiau ir saugiau jaustųsi mūsų in-
formacinėje visuomenėje – sugebėtų 
įsijungti kompiuterį, mokėtų elgtis 
su pinigai, suvoktų laiko tėkmę, jo 
matavimą, turėtų supratimą apie il-
gio, svorio vienetus. Tam reikia pa-
naudoti visas vaiko mokslumo ga-
lias, pasitelkti visą pedagogo kan-
trybę ir išmonę. 

Linkiu ir mums, ir mūsų ugdyti-
niams optimizmo bei kuo didesnės 
sėkmės šiame darbe!

Nijolė Jackūnienė
Plungės specialiosios mokyklos 

specialioji pedagogė metodininkė 

P.S. Gerbiama mokytoja pažadėjo 
pradėtą temą gvildenti ir visuose ki-
tuose šių metų žurnalo numeriuose.

įdomu ir ką leidžia suvokti jo pažin-
tinės galios. 

Minėtus dalykus labai vertėtų at-
siminti ir vyresnėse lavinamosiose 
klasėse, kada mokytojas pajunta, kad 
vaiko pažintinių galių ugdymas tarsi 
pasiekė ,,lubas“, ir moksleivis nie-
kaip nebepajėgia įsisavinti aukštes-

Praktinis 
mokėjimas

Reikalingos žinios ir 
mokėjimai

Dažniausiai sutinkami 
sunkumai

Darbo būdai, metodai

1. Pinigų 
reikšmės 
suvokimas.

1. Reikalingas suvokimas, 
kad daiktai yra perkami.

2. Parduotuvėje kiekvienas 
daiktas kainuoja pinigus.

3. Daiktų kaina yra skirtinga.

1. Siauras akiratis, 
mažas aktyvumas.

2. Hipergloba – kai vaikui 
viskas paduota ir jis 
nesidomi, iš kur tai 
atsiranda.

1. Ekskursijos į parduotu-
ves, pirkimo – 
pardavimo stebėjimas.

2. Į šią veiklą įtraukiant 
tėvus.

3. Mokymas pažinti ir skirti 
pinigus iš kitų smulkių 
daiktų.

2. Litai ir 
centai – jų 
atskyrimas, 
reikšmės 
skirtumas.

Turi skirti sąvokas:
didesnis – mažesnis,
storesnis – plonesnis,
sunkesnis – lengvesnis,
daugiau – mažiau, 
brangesnis – pigesnis.

1. Dėl intelekto sutrikimo 
sunku įsisavinti 
minėtas sąvokas.

2. Dėl VCP sunku 
manipuliuoti 
monetomis.

1. Daug praktinės veiklos, 
ugdant smulkiąją 
motoriką, lygiagrečiai 
įvedant minėtas teorines 
sąvokas.

3. Ryšis tarp 
pinigų ir 
skaitmenų.

1. Skaitmenų pažinimas, 
mokėjimas skaičiuoti.

2. Skaitmens siejimas su 
kiekiu.

1. Optinio suvokimo, 
tarties  sutrikimai.

2. Abstraktaus mąstymo, 
dėmesio sutrikimai.

1. Dėjimas monetos prie 
tinkamo skaitmens, jų 
tapatinimas.

2. Skaičiavimas po 1 Lt.

4. Turimų 
pinigų 
suskaičia-
vimas.

1. Mokėjimas skaičiuoti.
2. Mokėjimas sudėti daiktus 

priskaičiuojant (duodame 
5, prašome iš krūvelės 
pridėti dar 2 ir pan.).

1. Visi aukščiau minėti 
sunkumai.

2. Motyvacijos stoka.

1. Ryšio su turimais 
matematiniais 
mokėjimais įtvirtinimas.

2. Motyvavimas, kuriant 
gyvenimiškas situacijas 
(siužetiniai žaidimai, 
pirkimas parduotuvėje).

5. Kainų 
suvokimas, 
reikalingo 
pinigų 
kiekio 
padavimas.

1. Gebėjimas apytiksliai 
nustatyti daikto vertę 
(kas brangiau, kas 
pigiau).

2. Mokėjimas rasti prekės 
kainą, ją suvokti.

3. Pinigų siejimas su 
skaitmenimis, sudėtimi, 
atimtimi.

4. Mokėjimas didinti ir 
mažinti vienetu mintinai.

1. Visi anksčiau minėti 
sunkumai.

2. Optinio suvokimo 
sutrikimai, atidumo 
stoka.

1. Mokant didinimą, 
mažinimą vienetu, 
sudėtį, atimtį, naudoti 
žodinius uždavinius su 
pinigais.

2. Žaidimas ,,Kas pigiau“.
3. Parduotuvėse, dirbant su 

katalogais, mokyti rasti 
užrašytą kainą, ją 
suvokti.

4. Kai kainą sudaro litai ir 
centai, mokyti paduoti 
vienu litu daugiau.

6. Grąžos 
patik-
rinimas.

1. Mokėjimas sudėti ir 
atimti.

2. Mokėjimo pritaikymas 
veikloje su pinigais.

1. Vaikams, turintiems 
vidutinę negalę, labai 
sunku išmokti mintinai 
sudėti ir atimti.

1. Mokymas dirbti su 
skaičiuotuvais, jų 
naudojimas  
parduotuvėje.

7. Pajamų, 
išlaidų 
planavi-
mas.

1. Savo socialinės padėties, 
buitinių ir kultūrinių 
poreikių suvokimas.

2. Poreikių tenkinimo 
prioritetų nustatymas.

3. Gebėjimas orientuotis 
laike, žinojimas, kuriam 
laikui turi užtekti turimų 
pinigų.

1. Jaunuoliai, turintys 
vidutinį intelekto 
sutrikimą, paprastai 
savarankiškai gyventi 
ir tvarkyti savo 
pajamų nesugeba.

1. Mokyti gyventi 
savarankiškai – 
svarbiausias tikslas ne 
tik matematikos 
pamokose, bet ir viso 
ugdymo proceso metu.



Vaikų ir paauglių psichikos 
sveikatos padėtis

Daugumą žmonių Europos Są-
jungos šalyse gali džiaugtis gera psi-
chikos sveikata, bet vis dėlto viduti-
niškai kas penktas vaikas ir paauglys 
kenčia dėl vystimosi, emocinių ar el-
gesio problemų. Maždaug kas aš-
tuntam kliniškai diagnozuojamas 
psichikos sutrikimas. Deja, šiandien 
vaikų ir paauglių psichikos sveikata 
kelia nerimą, nes dar yra labai daug 
neišspręstų rimtų problemų, tad rei-
kia skubiai imtis veiksmingų žings-
nių ir atkreipti Europos Sąjungos 
politikų dėmesį į šį klausimą bei ak-
tyviai keistis informacija tarp šalių. 

„Vilties“ bendrija dirbo su 7uoju 
darbo paketu – gerosiomis praktiko-
mis ir ekonominiu bendruomeninių 
paslaugų vertinimu – skirtu skatinti 
socialinės atskirties mažinimą ir al-
ternatyvų tradicinei institucionaliza-
cijos praktikai kūrimą. Vidurio ir 
Rytų Europos šalyse, siekiant iš-
spręsti vaikų ir socialinės rizikos šei-
mų problemas, buvo sukurtos dide-
lės uždaros institucijos, kuriose gy-
veno vaikai ir paaugliai, turintys 
įvairių vystimosi, psichikos, fizinių 
ir socialinių sutrikimų. Be to, biolo-
ginė psichosocialinės paradigmos 
pusiausvyra buvo iškreipta, nes isto-
riškai gydyme dominavo biomedici-
nos komponentas, o veiksminga psi-
chosocialinė intervencija bei sveikas 
požiūris į psichikos sveikatos skati-
nimą buvo ignoruojami. 

Vykdydamos projektą šalys kei-
tėsi patirtimi, kaip įgyvendinti efek-
tyviausią veiklą, orientuotą į psichi-

kos sveikatos skatinimą, pirminės 
sveikatos priežiūros ir aukštos kva-
lifikacijos specialistų dalyvavimą 
teikiant labai reikalingas psichikos 
sveikatos paslaugas vaikams ir pa-
augliams. 

Projekto rezultatai ir pagrindinės 
idėjos 

Preliminarūs tyrimai, atlikti pro-
jekto eigoje, atskleidė keletą skirtu-
mų Europos lygmeniu:
• politika ir įstatymai: visose šaly-

se (išskyrus Norvegiją ir Suomi-
ją) trūksta dėmesio vaikų ir paau-
glių psichikos sveikatai teisės ak-
tuose ir politiniuose dokumen-
tuose, nėra nuostatų dėl paramos 
vaikams, kurių tėvai turi psichi-
kos sveikatos problemų.

• politikos vertinimas: nors kai 
kuriose Europos šalyse esama 
dokumentų, reglamentuojančių 
vaikų ir paauglių psichikos svei-
katos paslaugų bei priežiūros 
politikos vertinimą, daugumoje 
šalių vis dėlto stinga minėtos po-
litikos vertinimo ir programų, 
kurios užkirstų kelią psichikos 
sveikatos sutrikimams ar skatin-
tų vaikų ir paauglių psichikos 
sveikatą.

• teigiami rodikliai: tik apie 50% 
šalių teigė turinčios informacijos 
apie psichikos sveikatos sutriki-
mus ir dar mažiau nurodė dispo-
nuojančios informacija apie tei-
giamus psichikos sveikatos rodik
lius, tokius kaip gerovė, orumas, 
gyvenimo kokybė ir pan.

• jaunimo dalyvavimas: vaikai ir 
paaugliai retai įtraukiami į spren-
dimų priėmimo procesus, daran-
čius įtaką jų psichikos sveikatos 
stiprinimui. Tik 6 iš 15 projekte 
dalyvavusių šalių pateikė minėto 
dalyvavimo pavyzdžių.

• mokymai ir gebėjimai: trūksta 
mokslinių tyrimų, skirtų vaikų ir 
paauglių psichikos sveikatai.

• psichikos sveikatos problemų 
supratimas ir žinojimas: paste-
bėtas didelis atotrūkis tarp insti-
tucijų, besirūpinančių vaikų ir 
paauglių psichikos sveikata, ir 
plačiosios visuomenės. Visų pir-
ma stinga žinių apie vaikų padėtį 
šeimose, kuriose tėvai turi psichi-
kos sutrikimų. 

Vaikų ir paauglių psichikos 
sveikata padidėjusioje Europos 
Sąjungoje: efektyvių politikų ir 
praktikų kūrimas 
2009 metų lapkritį baigėsi CAMHEE projektas. 	
2009 metų rugpjūčio 22-26 dienomis tarptautinėje 	
konferencijoje Budapešte „Vaikų ir paauglių psichinės 	
sveikatos gyvenimo kokybė“ projekto partneriai pristatė 
rezultatus, apie kuriuos plačiau kalbama šiame straipsnyje. 
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Marytę Pocienę

Bendrijos „Šiaulių viltis“  
neįgalieji ir jų tėveliai  

kuo nuoširdžiausiai sveikina

su garbingu jubiliejumi. 

O prie šilto jų sveikinimo  
prisideda ir visi kiti viltiečiai,  

su kuriais ji dosniai  
dalijosi ir dalijasi  

savo beribės širdies šiluma. 

Tegul šimteriopai šilumos ir šviesos 
mielai Marytei sugrįžta!!!

Gyvenimas – tai didelis stebuklas,
Kurį suvokt ne visada gali.
Kas kartą tenka sau mažiau palikti.
Save kitam – lyg skolą dalini. 
Eduardas Selelionis



Rekomendacijos

Ieškant optimalios pusiausvyros 
tarp vaikų ir paauglių psichikos 
sveikatos skatinimo, prevencijos, 
pirminės sveikatos priežiūros ir spe-
cializuotų paslaugų būtina: 
• Atsisakyti institucionalizacijos 

nacionalinės politikos lygiu. 
Naujose Europos Sąjungos šalyse 
narėse reikia skubiai perskirstyti 
išteklius, kad būtų skatinama 
prevencija, pirminė sveikatos 
priežiūra ir lanksčios bendruo-
menės paslaugos socialinės rizi-
kos šeimoms. Tai turi būti pada-
ryta stengiantis išvengti nereika-
lingos vaikų institucionalizacijos, 
stigmos, socialinės atskirties ir 
bejėgiškumo. Spragos psichikos 
sveikatos paslaugų teikimo siste-
moje turi būti užpildytos taip, 
kad minėtos paslaugos taptų 
ekonomiškai efektyvios ir sėk
mingai tenkintų vaikų bei paau-
glių poreikius, o sudėtingais 
atvejais būtų naudojamos specia-
lizuotos paslaugos. 

• Spręsti paauglių socializacijos 
problemas jiems suprantamu 
būdu. Orientuoti šiuolaikinės vi-
suomenės sveikatą į pagrindinius 
Neįgaliųjų teisių konvencijos 
principus, suteikiant naujų gali-
mybių geriau tenkinti paauglių, 
turinčių socialinės ir emocinės 
raidos problemų, poreikius. 

• Grįsti visas veiklas ir interven-
cijas paauglių psichikos sveika-
tos srityje dalyvavimo, savaran-
kiškumo, autonomijos ir įgalioji-
mo principais. Užtikrinti geresnį 
sveikatos, švietimo ir socialinės 
rūpybos sektorių koordinavimą, 
įtraukiant paauglius į sprendimų 
priėmimą visuose lygmenyse ir 
atsižvelgiant į jų nuomonę.

• Vykdant vaikų ir paauglių psi-
chikos sveikatos politiką teikti 
pirmenybę ekonomikos vertini-
mui. Būtina nustatyti prioritetus, 
vertinti ir stebėti pasiekimus vyk-
dant vaikų ir paauglių psichikos 
sveikatos politiką ir teikiant visų 
lygių paslaugas, skiriant ypatin-

gą dėmesį ekonomikos vertini-
mui ir rentabilumo siekimui. 
Apibendrinant minėtas rekomen-

dacijas, derėtų pasakyti, kad Euro-
pos Sąjungos šalys turėtų parodyti  
gerą politinę valią ir teisingai inves-
tuoti išteklius. Daugumoje naujųjų 
Europos Sąjungos šalių vis dar trūks-
ta ir geros politinės valios, ir tinka-
mo valdymo, kad būtų investuojama 
į šiuolaikiškas vaikų ir paauglių psi-
chikos sveikatos praktikas. Nauji iš-
šūkiai, tokie kaip suaugusiųjų mi-
gracija į kitas šalis ir ekonominė kri-
zė, sukuria nestabilią padėtį, dėl ku-
rios tėvų problemų, destruktyvios 
elgsenos ir vaikų bei paauglių insti-
tucionalizacijos prevencija per ben-
druomeninių paslaugų plėtrą socia-
linės rizikos šeimoms ir juose augan-
tiems vaikams, tampa labai svarbiu 
veiksnių šalių socialinei sanglaudai 
ateityje.

Natalija Olėsova
Projekto koordinatorė
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„Viltis“ kviečia prie jūros
Informuojame, kad ir šiais metais 

„Vilties“ bendrija 

liepos 10–21 dienomis 
prie Baltijos jūros 

(tiksli vieta paaiškės po viešųjų pirkimų) 
organizuos savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymo ir aktyvaus poilsio stovyklą sutrikusio 
intelekto asmenims bei jų šeimos nariams ar 
kitiems teisėtiems globėjams, atsižvelgiant į 

sutrikusio intelekto žmonių amžių, neįgalumo 
lygį ir specialiuosius poreikius. 

Dalyvauti stovykloje kviečiamos šeimos, 
auginančios sutrikusio intelekto vaikus ar 

suaugusius asmenis. 
Preliminari kelialapio kaina – 560 Lt. 

Patvirtinta bendrijos „Viltis“ stovyklos keliala-
pių kompensavimo tvarka. 

Išsamesnė informacija teikiama telefonais: 
(8~5) 261 5223, 8 5 261 8571 arba 

el. paštu raimonda@viltis.lt. 
Anketas ir prašymo formą galite rasti 

interneto svetainėje www.viltis.lt 
nuorodoje Naujienos.

„Vilties“ bendrija kviečia poilsiauti 

Šventojoje, 
poilsio namuose „Akimirka“ 

(Mokyklos g. 65, Šventoji). 
Tai trijų aukštų, dviejų korpusų su atskirais 

įėjimais mūrinis pastatas su visais patogumais. 
Kiekviename korpuse yra virtuvė. Virtuvėse – 
šaldytuvai, indai, elektrinės viryklės su orkai-

tėmis. Kiekviename kambaryje – šaltas ir 
karštas vanduo, tualetas, dušas. 

Yra poilsio kambarys su televizoriumi, 
žaidimo kambarys vaikams, salė. 

Lauke, prie pastato, įrengta pavėsinė. 
Vienos lovos nuomos kaina parai – 30 Lt. 

Į siūlomą nuomos kainą įeina visos 
komunalinės paslaugos. Neįgaliesiems, 
vaikams ir viltiečiams kaina mažesnė. 

Išsamesnė informacija teikiama telefonais: 
(8~5) 211 3528, 8 652 99835, 8 615 19655, 

el. paštu diana@viltis.lt. 
Jos taip pat galite rasti 

interneto svetainėje www.viltis.lt 
nuorodoje Naujienos.
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Kalėdų senelis vis dėlto atėjo su 
dovanomis

Labai džiugu, kad tokiu sunkme-
čiu atsirado geros valios žmonių, 
kurie paaukojo lėšų, jog Kalėdų se-
nelis galėtų aplankyti bendrijos ,,Pa-
kruojo viltis“ narius. Tai UAB ,,Do-
lomitas“, AB ,,Meresta“, IĮ ,,Vidarė“ 
ir moterų Katalikių draugija. Dėkui 
jiems, kad už surinktas lėšas galėjo-
me pripirkti tiek daug dovanėlių ir 
saldainių. Prie kalėdinio vaišių stalo 
užteko vietos viso Pakruojo rajono 
sutrikusio intelekto vaikams ir jau-
nuoliams. Jie šoko su Kalėdų sene-
liu, vaišinosi, bendravo su draugais, 
neatsidžiaugė dovanėlėmis...

Šis smagus renginys, į kurį susi-
renka tokia gausybė žmonių, vyksta 
kasmet. Šiemet sukurti šventinę nuo-
taiką mums labai padėjo Pakruojo 
kultūros centras: parodė programė-
lę, sustygavo visus pasirodymus, pa-
vergė maloniu elgesiu. Dėkojame 

Bendras 
džiaugsmas

jiems už tokį geranoriškumą. Daug 
prisidėjo prie šventės rengimo ir Klo-
vainių sutrikusio intelekto jaunuolių 
centro darbuotojos. Svariausias jų in-
dėlis – puošnus vaišių stalas. Dau-
giausia laiko šventės rengimui skyrė 
tarybos narė D. Sliekytė, N. Žiūkienė 
ir T. Gaurilavičienė. Nusipelno gero 
žodžio ir A. Simaitienė, parūpinusi 
naujutėlaičių odinių piniginių labda-
rą iš Olandijos, kuriomis buvo apda-
lyti visi bendrijos nariai. Dar kartą 
labai dėkojame visiems už paramą, 
paaukotą laiką, dovanėles ir dosnią 
atjaučiančią širdį.

Onutė Pučkorienė
Bendrijos ,,Pakruojo viltis“ 

tarybos narė 

Gerumo nebūna per daug

Praėjusių metų pabaigoje į Druski-
ninkų miesto Baltarusijos sanatorijos 
konferencijų salę rinkosi ypatingi lanky-
tojai – neįgalieji, lydimi savo artimųjų. 
Jiems, dieneles leidžiantiems namuose, 
vežimėliuose, tai buvo viena iš nedauge-
lio galimybių susitikti, pabendrauti su 
savo likimo draugais. Norime dar kartą 
pasidžiaugti prisimindami renginį, kurį 
organizavo bendrijos ,,Druskininkų vil-
tis“ taryba su dienos užimtumo centro 
socialinėmis darbuotojomis.

Šventiškai išpuoštoje sanatorijos 
konferencijų salėje puikavosi įspū-
dinga eglutė, vaišėmis apkrautas 
stalas. Visus susirinkusiuosius pa-
sveikino bendrijos ,,Druskininkų 
viltis“ pirmininkė Daiva Petrauskie-
nė. Renginį vedė ir visus linksmino 
grupės ,,Mudu abudu“ atlikėjai Re-
gina ir Viktoras. Pasveikinti neįga-
liųjų su dovanomis atskubėjo ir 
Druskininkų savivaldybės mero pa-
vaduotoja Kristina Miškinienė su 
Socialinės globos ir rūpybos sky-
riaus direktorės pavaduotoja Ligita 
Baranauskiene, taip pat Vilniaus 1
ojo soroptimiščių* klubo prezidentė 
Danguolė Šumskaitė.

Mūsų „amžinieji vaikai“ su ma-
momis ir socialiniais darbuotojomis 

suko ratelius aplink žėrinčią eglutę. 
O kai tarpduryje pasirodė Kalėdų se-
nelis su didžiuliu maišu dovanų, vi-
sų akys dar labiau sužibo. Rėmėjų 
dėka Kalėdų senelis šiais metais bu-
vo ypač dosnus. Dėkui rėmėjams ir 
už tai, kad per praėjusius metus die-
nos užimtumo centro lankytojai kas-
dien galėjo valgyti karštą sriubą, gai-
vintis mineraliniu vandeniu ,,Rasa“, 
kartais pasmaližiauti ,,Romos“ sau-
sainiais, pasipliuškenti Druskininkų 
Vandens parko ir SPA Vilniaus basei-
nuose, naudotis IĮ ,,Vija“ internetu ir 
kitomis paslaugomis. Negalėjome 
likti abejingi tokiam gerumui. Juk jį, 
sako, girdi kurtieji ir mato aklieji. 
Tad atsidėkodami įsteigėme nomina-
ciją ,,Gerumo snaigė“. Neaplenkė ji 
nė vieno mus parėmusio, nepašykš-
tėjusio gerų žodžių ir atjautos, ištie-
susio pagalbos ranką žmogus.

,,Gerumo snaige“ buvo apdova-
noti: mero pavaduotoja Kristina Miš-
kinienė, Socialinės globos ir rūpybos 
skyriaus direktorės pavaduotoja Li-
gita Baranauskienė, Socialinių pas-
laugų centro direktorė Rasa Grab
liauskienė, mūsų dienos užimtumo 
centro tėvai–verslininkai S. ir L. Rin-
kevičiai bei A. ir O. Jarašiai, R. Sadec-
ko firma, IĮ ,,Roma“ bei ,,Vija“, Balta-
rusijos sanatorijos parduotuvės ,,Ma-
xima“ ir ,,Iki“, UAB ,,Rasa“, ,,Malo-
nė“ bei ,,Biuras plius“, SPA Vilnius, 
Druskininkų Vandens parkas, Kavi-
nės ,,Ragis“, ,,Vido malūnas“, ,,Sena-
sis Nemunas“ ir ,,Saulėgrąža“.

Dėkojame ir visiems tėvams, pri-
sidėjusiems prie šio renginio organi-
zavimo, tai pat mokytojui S. Luko-
šiūnui ir socialinėms darbuotojoms 
T. Pavlovai bei O. Gedminienei. 
Džiaugiamės, kad mūsų mieste tiek 
daug neabejingų žmonių, ir linkime, 
jog visų jūsų širdyse gyventų atjau-
ta, meilė, ramybė, gerumas. Juk ge-
rumo nebūna per daug.

Ina Stonienė
Bendrijos ,,Druskininkų viltis“ 

tarybos narė 

* Tarptautinė soroptimisčių organizacija – didžiausia pasaulyje moterų organizacija, kurios pirmieji klu-
bai pradėjo kurtis JAV (Kalifornijoje) 1921 metais. Tai nepolitinė, nereliginė ir nefeministinė organizacija, jun-
gianti aktyviai veiklai įvairių profesijų moteris, kurios siekia aukštų standartų ne tik savo darbe, bet nori ir 
gali būti naudingos savo šalies visuomeniniame gyvenime. Pirmasis šios organizacijos kubas Europoje buvo 
įsteigtas Prancūzijoje 1923 metais. Šiuo metu minėta organizacija vienija 95 tūkstančius narių, susibūrusių į 
daugiau nei 3 tūkstančius klubų 112 šalių. Žodis „soroptimistė“ kilęs iš dviejų lotynų kalbos žodžių: sorore 
(sesuo) ir optimus (geriausia). www.soroptimist.lt
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Paroda „BETT 2010“ (angl. Bri-
tish Education and Training Technolo-
gy) – tai unikali galimybė Didžiosios 
Britanijos ir visos Europos informa-
cinių kompiuterinių technologijų 
bei specialiųjų mokymo priemonių 
kūrėjams pristatyti savo naujausius 
ir patobulintus ankstesnius gami-
nius plačiajai auditorijai. Šiemet 
Londono Olimpijos parodų centro 
didžiojoje salėje vykusioje parodoje 
dalyvavo daugiau nei 2000 kompa-
nijų, pristačiusių savo produkciją 
700 stendų, kuriuos apžiūrėjo maž-
daug 29000 lankytojų. Vienas iš šie-
metinės parodos šūkių – „Mokyki-
mės žaisdami“. 

Aktyviausi parodos lankytojai – 
su neįgaliais vaikais dirbantys peda-
gogai – labai domėjosi specialiosio-
mis priemonėmis, skatinančiomis 
moksleivių motyvaciją mokytis, ir 
naujausiomis technologijomis, ku-
rias naudojant galima tiksliau bei 
objektyviau įvertinti mokinių pasie-
kimus ir pažangą per pamokas, taip 
pat įvairesniais būdais informuoti 
tėvus apie mokinių pasiektus rezul-
tatus. Parodoje dalyvavusios kom-
panijos savo ruožtu norėjo išsiaiš-
kinti, kaip mokyklų atstovai vertina 
naujausiąsias technologijas, kokių 
mobiliųjų technologijų nori moki-
niai, ar jos reikalingos mokytojams 
ir pan. Tenka pastebėti, kad parodo-
je eksponuoti produktai galėtų būti 
naudojami ir bendrojo lavinimo, ir 
specialiosiose mokyklose. Daugelis 

Mokykimės žaisdami! 
Specialiųjų mokymo priemonių 
paroda „BETT 2010“

Vilniaus ugdymo centro „Viltis“ pedagogės, dalyvaujančios 
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (SPPC) 
vykdomame projekte „Specialiųjų mokymo priemonių 
rengimas“, šių metų sausio 13-16 dienomis lankėsi 25-ojoje 
minėtų priemonių parodoje „BETT 2010“ Londone (Didžioji 
Britanija). Viešnios iš Lietuvos sėmėsi patirties pristatymuose 
bei seminaruose, susipažino su eksponatais ir jų rengimo 
technologijomis, kad pasirinktų keletą Lietuvos mokykloms 
tinkamų priemonių, išbandytų jų galimybes, parengtų išsamius 
aprašus ir, žinoma, papasakotų apie tai, ką matė ir patyrė, 
mūsų žurnalo skaitytojams. 

jų labai praturtintų ir Lietuvos mo-
kyklų ugdymo procesą, pakeistų 
mokymo formas ir metodus, page-
rintų materialinę mokyklų bazę. 
Parodoje turėjome puikią galimybę 
praktiškai išbandyti tai, ką iki šiol 
dažnai tebuvome mačiusios tik kata-
loguose ar internete.

Išvydome tiek daug naujų prie-
monių, kad buvo išties sunku išsi-
rinkti reikalingiausias ir naudin-
giausias Lietuvos mokyklai. Juk su 
neįgaliais vaikais dirbantys pedago-
gai puikiai žino, kad vaikų gebėji-
mai ir poreikiai labai skiriasi. Daž-
nai net tam pačiam vaikui reikia ne 
vienos, o kelių priemonių, kad pasi-
keistų jo gyvenimas, pagerėtų ugdy-
mas. Pasirinkome visiškai naujas, 
mūsų mokykloje dar nenaudojamas, 
tačiau plačias pritaikymo galimybes 
turinčias priemones. Tokias, kurios, 
mūsų supratimu, pagerintų ugdy-

1� • Darbo patirtis
V

ilt
is

 1
0/

1



V
ilt

is
 1

0/
1

Darbo patirtis • 1�

mo proceso organizavimą ir iš dalies 
pakeistų didelių specialiųjų ugdy-
mo(si) poreikių turinčių vaikų gy-
venimo kokybę, paspartintų sociali-
zacijos procesą. 

Parodoje vyko ne tik produkcijos 
pristatymai, bet ir seminarai moky-
tojams, kuriuose Didžiosios Britani-
jos specialistai, mokytojai, ugdymo 
įstaigų socialiniai pedagogai dalijosi 
darbo patirtimi, supažindino su nau-
jausiųjų technologijų ir specialiųjų 
priemonių vieta šalies švietimo sis-
temoje, jų panaudojimo galimybė-
mis įvairių sutrikimų (intelekto, kal-
bos, komunikacijos, klausos, regos, 
specifinių pažinimo, judesio ir padė-
ties, kompleksinių) turintiems asme-
nims. Minėti dalykai aktualūs ir Lie-
tuvos mokytojams, nes informacinės 
kompiuterinės technologijos atke-
liauja į mokyklas ir keičia ugdymo 
metodus, formas, mokinių pažangos 
bei pasiekimų vertinimo galimybes. 
Tai vis ištekliai, kurie kaupiami kiek
vienoje atskiroje mokykloje. O šių 
išteklių gerinimas, didinimas, gausi-
nimas priklauso ne tik tuo finansinių 
galimybių, bet ir nuo mokyklos va-
dovo bei mokytojų kompetencijų, 
domėjimosi naujovių diegimu. Ži-
noma, nė viena mokykla negali išgy-
venti be steigėjo finansavimo, vy-
riausybės ir kitų su ugdymu susiju-
sių institucijų palaikymo. Deja, Lie-
tuvoje šiuo metu finansavimas dar 
nėra pakankamas, kad galėtume už-
tikrinti informacinių technologijų 
„atėjimą“ prie kiekvieno moksleivio. 
Kaip minėjome anksčiau, vaikui, tu-
rinčiam didelių ar labai didelių spe-
cialiųjų ugdymo(si) poreikių, daž-
nai reikia ne vienos, bet kelių pritai-
kytų priemonių, technologijų, todėl 
tik papildomas finansavimas laiduo-
tų gerą vaikų ugdymą.

Iš parodos atsivežėme daug lite-
ratūros, naujausių katalogų, vaizdo 
ir garso kompaktinių plokštelių, ku-
rios padės ne tik mums, bet ir ki-
tiems mūsų mokyklos mokytojams, 
specialistams išsamiau susipažinti 
su parodoje pristatytomis priemonė-
mis, įvertinti jų teikiamas galimybes 
ir būsimą naudą.

Norėtume plačiau pristatyti par-
odoje matytas ir mūsų aprašytas 
specialiąsias mokymo priemones:  
MegaBeeTM, Talking Photo Album – A5, 
GoTalk 9+, SOUNDBEAM2.

MegaBeeTM

Tai elektroninė rašymo lentelė, 
skirta asmenims, turintiems kalbos 
ir kitų komunikacijos sutrikimų, taip 
pat judesio ir padėties sutrikimų 
(gamintojas – LOGAN–TECHNO-
LOGIES.CO.UK. Internetinės priei-
gos nuoroda internete WWW.ME-
GABEE.NET ; info@megabee.co.uk).

Priemonės paskirties, turinio ir 
veikimo principų aprašymas. Mega-
BeeTM – tai elektroninė priemonė su 
rašymo funkcija, skirta bendravimui 
ir komunikacijai. Ja paprasta naudo-
tis asmenims, neturintiems verbali-
nės komunikacijos, negalintiems 
kalbėti arba aiškiai, išskaitomai ra-
šyti ranka. Priemone naudotis nesu-
dėtinga. To pavyksta išmokti labai 
greitai, per keletą minučių. 

spalva – mėlyna. „Rašymo–sakymo“ 
žingsneliai:

1. Vaikas nukreipia akis į raidžių 
grupę, tarp kurių yra raidė „A“, t. y. 
žiūri į baltą langelį.  

2. Mokytojas nuspaudžia prie-
monėje esantį baltą mygtuką, nes su-
pranta, kad vaikas pasirinko baltame 
lange esančią raidę.

3. Vaikas nukreipia žvilgsnį į mė-
lyną langą, nes raidė „A“ yra mėly-
nos spalvos.

4. Mokytojas nuspaudžia mėlyną 
mygtuką, nes mato, kad baltame 
lange mėlyna yra „A“ raidė. „A“ rai-
dė atsiranda rašymo lange. 

5. Vaikas nukreipia akis į raidžių 
grupę, tarp kurių yra raidė „L“, t. y. 
žiūri į mėlyną langą.  

6. Mokytojas nuspaudžia prie-
monėje esantį mėlyną mygtuką, nes 

Priemonę sudaro (žiūrėti pvz. 
Nr. 1, 2, 3):

1) Šešios spalvotuose langeliuose 
esančios raidės ir skaitmenys, turin-
tys spalvinius kodus.

2) Priemonėje yra prietaiso į(iš)
jungimo mygtukas ir 10 spalvotų 
mygtukų, naudojamų raidėms rašyti 
bei parašytam tekstui taisyti. 

3) Priemonės apatinėje dalyje yra 
rašymo langas. Naudojantis šia 
priemone (Nr. 3) mokytojas (tėvas, 
specialistas ar kitas bendravimo 
partneris) ir mokinys (asmuo, kuris 
negali kalbėti) sėdi vienas priešais 
kitą taip, kad per priemonėje esantį 
langą matytų vienas kito akis. Mo-
kinys nukreipdamas žvilgsnį (už-
merkdamas ir atmerkdamas akis) 
pasirenka norimą parašyti raidę ar 
sakinio frazę, kuri yra užrašoma 
priemonės ekrane. 

Pavyzdys. (Žiūrėti į pateiktą pvz. 
Nr. 3.) Vaikas „sako–rašo“ žodį ALE. 
Taigi, jam reikia parašyti raidę „A“. 
Raidė „A“ yra baltame langelyje, jos 

supranta, kad vaikas pasirinko mė-
lyname lange esančią raidę.

7. Vaikas nukreipia žvilgsnį į rau-
donos spalvos langą, nes raidė „L“ 
yra raudonos spalvos. 

8. Mokytojas nuspaudžia raudo-
ną mygtuką, nes mato, kad mėlyna-
me lange raudona yra „L“ raidė. „L“ 
raidė atsiranda rašymo lange. 

9. Tokiu pat principu parašoma ir 
raidė „Ė“ (raidyne nėra raidės Ė, to-
dėl rašoma raidė E). Rašymo lange 
atsiranda žodis „ALE“. 

Norint naudotis priemone Mega-
BeeTM reikalingi tokie patys įgūdžiai 
kaip ir rašymui: vaikas turi pažinti 
raides, gebėti fiksuoti žvilgsnį į rai-
dę, gebėti atlikti skiemens, žodžio 
garsinę analizę, sintezę, gebėti su-
prasti priemonės paskirtį. Kadangi 
priemonėje yra raidžių ir langelių 
spalviniai kodai, vaikas, naudojantis 
priemonę, turėtų dar ir skirti spalvas. 
Priemonės raidyne nėra lietuviškų 
raidžių: Š, Ž, Č, Ą, Į, Ų, Ū, Ė, Ę.

1 2 3
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Talking Photo Album–A5

Tai priemonė, skirta asmenims, 
turintiems kalbos ir kitų komunika-
cijos sutrikimų, elgesio ir emocijų 
sutrikimų, intelekto sutrikimų (ga-
mintojas –Liberator, internetinės pri-
eigos nuoroda internete: www.libe-
rator.co.uk, el. paštas orders@libera-
tor.co.uk).

Paskirties, turinio bei veikimo 
principų aprašymas. Tai paprasta 
daugkartinio naudojimo priemonė, 
kurią sudaro 24 permatomi vokeliai 
(200 x 140 x 30 mm). Garso įrašymo 
trukmė vienam puslapiui – 10 se-
kundžių. Priemonės forma kaip 
standartinio foto albumo, į kurio vo-
kelius galima dėti nuotraukas, pa-
veikslėlius, žinutes, aprašymus, 
simbolius, laikraščio ar žurnalo iš-
karpas ir t. t. Priemonė leidžia įgar-
sinti tai, kas įdėta į kiekvieną perma-
tomą vokelį.

pį spaudžiamas mygtukas Record ir 
laikoma, kol įrašomas garsinis sig
nalas. Vartotojas puslapyje spaudžia 
mygtuką – apskritimą su trikampiu 
ir išgirsta garsinį signalą. 

Šią priemonę patogu naudoti, 
nes ją galima pastatyti į stovą, pusla-
pius susegti segtukais, apsukti gu-
ma, kad patys nesiverstų. Ji lengva, 
patogaus formato, todėl ją galima 
nešiotis su savimi. Prireikus labai 
paprasta ir nesunku pakeisti vaizdi-
nius simbolius. Priemonę galima 
įgarsinti lietuvių kalba. Ji tinka vi-
siems, kas turi kalbos ir komunikaci-
jos sutrikimų, ypač įvairaus amžiaus 
asmenims, turintiems autizmo spek-
tro sutrikimą. Priemonę galima nau-
doti kaip komunikacinę knygą, ka-
lendorių, instrukcijas, pritaikyti so-
cialinio elgesio (socialinių istorijų) 
mokymui ir pan.

GoTalk �+ 

Tai priemonė, skirta asmenims, 
turintiems kalbos ir kitų komunika-
cijos sutrikimų, elgesio ir emocijų 
sutrikimų, intelekto sutrikimų (ga-
mintojas – Liberator, internetinės pri-
eigos nuoroda internete: www.libe-
rator.co.uk

Paskirties, turinio bei veikimo 
principų aprašymas. Priemonė turi 
45 pajėgumus žinutėms įgarsinti (9 
langeliai po 45x57 mm) ir 5 įrašymo 
lygius. Taip pat 3 pagrindinius lan-
gelius–pranešimus, kurių galima ne-
įrašinėti iš naujo kiekvienam lygiui.

Parengiami vaizdiniai simboliai 
pagal priemonės langelius ir  įgarsi-
nami lietuvių kalba. Priemonė turi 
du mygtukus, kuriais galima nusi-
statyti garso stiprumą.

Dar yra mygtukai įrašymo ly-
giams reguliuoti. Užsidegusi lempu-
tė rodo, kokiame lygyje vyksta įrašy-
mas. Ši priemonė padeda plėsti mo-
kinių žinias, kalbos suvokimą, ben-
dravimo galimybes.

SOUNDBEAM2

Tai nauja parodos „BETT 2010“ 
specialioji priemonė, skirta asme-
nims, turintiems kalbos ir kitų ko-
munikacijos sutrikimų, judesio ir 
padėties sutrikimų, kompleksinių 
sutrikimų (gamintojas – ELEKTRO-
DOME, internetinės prieigos nuo-
roda internete: www.soundbeam.
co.uk).

Tokiu būdu galima sukurti pui-
kius pasakojimus, instrukcijas, kaip 
nuosekliai atlikti užduotį, bendravi-
mo tekstus, kurie reikalingi kiekvie-
nam asmeniui individualiai. Varto-
tojas tik paspaudžia mygtuką ir girdi 
kiekvieno konkretaus puslapio įgar-
sinimą. Tokiu būdu galima mokytis 
naujų žodžių, supratimo, dėmesio 
sukaupimo, bendravimo (atsakant į 
konkrečius klausimus), teksto atpa-
sakojimo (atsakant į klausimus), ke-
lionių įspūdžių perteikimo ir t. t.

Veikimo principas remiasi tuo, 
kad kiekvieno puslapio apačioje yra 
pilka juostelė su juodai apibrėžtu 
apskritimu, kurio viduje pavaizduo-
tas trikampis. Norint įgarsinti pusla-

Paskirties, turinio bei veikimo 
principų aprašymas. SOUDNBE-
AM2 – unikali ir nepaprastai univer-
sali naujausia muzikos technologijos 
priemonė, bet ne muzikinis instru-
mentas. Tai specialus MIDI valdo-
mas instrumentas, iš kurio (žaidimo 
metu) bet kokiu rankos ar kojos ju-
desiu galima išgauti nuostabius mu-
zikos garsus, o mikrotechnologijos 
(SB2 reguliatoriai) leidžia visus juos 
sujungti į muzikos kūrinį. SOUNBE-
AM2 priemonė tinka muzikos tera-
pijos užsiėmimams specialiosiose 
mokyklose, dienos užimtumo cen-
truose, muzikos ir šokių užsiėmi-
mams ugdymo įstaigose. 

Valerija Liaudanskienė
Direktorės pavaduotoja ugdymo 

reikalams, logopedė-specialioji 
pedagogė ekspertė  

Rasa Ulevičiūtė
Specialioji pedagogė-metodininkė
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Baltarusijos sostinė pasitiko mus 

baltomis storu sniego sluoksniu nu-
klotomis gatvėmis ir linksmais ange-
lo sparnais pasipuošusiais organiza-
toriais. Festivalis vyko dviem eta-
pais. Pirmajame etape dalyvavo 47 
dalyviai iš Rusijos, Ukrainos, Latvi-
jos, Lietuvos ir Baltarusijos. Dalyviai 
turėjo parengę po du įvairių žanrų 
pasirodymus (dainavimas, teatras, 
choreografija). Šis etapas vyko Balta-
rusijos valstybinio universiteto sana-
torijoje „Brigantina“. Lietuvai atsto-
vavo trys mūsų specialiosios mokyk
los „Atgaja“ moksleiviai: Akvilė Pa-
žerinytė, Teresė Šlekaitytė ir Arūnas 
Žabarauskas.

Pirmajame etape buvo išrinkta 
15 geriausių dalyvių. Vaikų pastan-
gas įvertino ir šeimininkai, apdova-
noję dalyvius diplomais bei saldžiais 
prizais. Pasak projekto organizato-
rės, komisijos narės Alionos Banda-
renko, pagrindinis atrankos kriteri-
jus – darbo profesionalumas. Laure-
atai gavo teisę pasirodyti Baltarusi-
jos Respublikos rūmų didžiojoje sa-
lėje su žymiausiomis Baltarusijos 
estrados žvaigždėmis, tokiomis kaip 
Nina Bagdanova, Georgijus Kaldu-
nas, Aleksėjus Chlestojus. Šviesų ir 
garso efektai, pilnutėlė žiūrovų salė 
paliko vaikams didžiulį įspūdį, kurį 
dar labiau sustiprino festivalio rė-
mėjų prizai. 

Konkurso metu susipažinome su 
labai nuoširdžiais, linksmais žmonė-
mis. Mūsų moksleiviai, padedami 
mokytojų, bendravo su įvairių šalių 
vaikais, keitėsi adresais ir suveny-
rais. Draugiškus ryšius su festivalio 
dalyviais užmezgė ir juos lydėję mo-
kytojai. Ne tik scenoje, bet ir už jos 
ribų Lietuvos atstovams netrūko 
nuoširdaus dėmesio. Per vakarą–se-
minarą festivalyje dalyvavusių šalių 
pedagogai pasakojo apie darbą su 

„Vaikystės sparnai“
2010 metų vasario 24-26 dienomis Minske (Baltarusija) vyko 
II tarptautinis vaikų su negalia festivalis „Vaikystės sparnai“ 
(„Крылы дзяџінства“). Festivalyje galėjo dalyvauti vaikai su 
negalia iki 18 metų amžiaus. Lietuvos pasiuntiniai – trys 
Vilniaus ,,Atgajos“ specialiosios mokyklos moksleiviai – 
lūkesčių nenuvylė, tapo festivalio laureatais.

neįgaliais vaikais, dalijosi pasieki-
mais ir problemomis.

Latvių delegacijos vadovė Daina 
Bordovska asmeniškai pakvietė mus 
dalyvauti vasarą vyksiančiame pa-
našiame renginyje Latvijoje. Gavo-
me kvietimą ir iš Ukrainos liaudies 
teatro „Parastki“ vadovo, režisie-
riaus Vitalio Liubatos, kuris po vieš-
nagės Lietuvoje šiltai atsiliepė apie 
draugystę su Vilniaus jaunimo cen-
tro teatriniu kolektyvu. Renginio or-
ganizatorė, Baltarusijos asociacijos 
„Pagalba vaikams invalidams“ va-
dovė Aliona Georgijevna Citova ak-
centavo socialinės vaikų su negalia 
integracijos į visuomenę klausimus, 
taip pat pabrėžė tarptautinio ben-
dradarbiavimo reikšmę. Vadovai pa-
sikeitė metodine medžiaga, darbo 
patirtimi ir kontaktais. Apie festivalį 
buvo sukurtas dokumentinis filmas. 

Ši pirmoji kelionė į užsienį ilgai 
išliks vaikų atmintyje. Nors pavar-
gome, tačiau įspūdžių ir noro dirbti 
užteks ne tik šiems, bet ir ateinan-
tiems metams. 

Violeta Šuminienė
Vilniaus ,,Atgajos“ specialiosios 

mokyklos muzikos mokytoja 
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Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyk
los ,,Volungių“ specialiosiose ir lavina-
mosiose klasėse buvo vykdomas projek-
tas ,,Saugokime vaikų psichinę sveika-
tą“ (vadovės – mokytojos Rita Kančaus-
kienė ir Erika Dilinskienė; kuratorė – di-
rektorės pavaduotoja ugdymui Gita 
Vaitkienė). Pagrindinis projekto uždavi-
nys – sukurti saugią ir palankią aplinką 
specialiųjų poreikių mokiniams, turin-
tiems kompleksinių, intelekto, judesio ir 
padėties, kalbos ir komunikacijos bei ki-
tų sutrikimų, t. y. įrengti jiems relaksaci-
nį kabinetą.

Specialistai, dirbdami su šiais ypatin-
gais moksleiviais, pastebėjo, kad po prie-
puolių vaikai tampa agresyvūs, neramūs, 
blaškosi, triukšmauja, fiziškai negali būti 
bendrame kolektyve, visiškai nereaguoja 
į suaugusiųjų nurodymus, tad jiems bū-
tina relaksacinė veikla. Iki šiol pedagogai 
neturėjo sąlygų suteikti jiems tokiais 
atvejais galimybės pabūti atskirame ka-
binete, kur jie galėtų pailsėti, pamiegoti, 

Relaksacijos kabinetas – 
ramybės oazė

atsipalaiduoti, pabūtų vieni, niekieno ne-
trukdomi, užsiimti patinkančia veikla. 
Praktika parodė, kad relaksaciniai sean-
sai geriausiai padeda pagerinti stresą pa-
tyrusių moksleivių savijautą, nuotaiką, 
atsikratyti baimės, nerimo.

Projekte dalyvavo visi specialiųjų ir 
lavinamųjų klasių judesių korekcijos pe-
dagogai bei jų padėjėjos, kai kurių moki-
nių tėvai, mokyklos administracija bei 
techniniai darbuotojai. Už projektui skir-
tas lėšas buvo įsigyta šviesos, garso, 
vaizdo ir kvapų terapijai reikalingų prie-
monių: supamų ir pakabinamų krėslų, 
pastatomų šviestuvų, šviečiančių kabe-
lių, spalvotų masažinių relaksacinių pa-
galvėlių, lempų akvariumų, aromatinių 
eterinių aliejų, sėdmaišių, kiliminės dan-
gos, kamuolių žaidimams bei kimštų 
medicininių, sensorinių, masažinių (su 
varpeliu) įvairių dydžių kamuolių, re-
laksacinių rankų treniruoklių ir kt.

Moksleiviai labai mėgsta ridenti mi-
nėtus kamuolius, stebėti mirgančias lem-

peles, klausytis ramios muzikos, žaisti 
įvairius žaidimus, o kai kurie ir pamie-
goti po intensyvios veiklos ar priepuolių. 
Specialistams dabar daug geriau sekasi 
padėti ugdytiniams įveikti emocinę 
įtampą, atgauti vidinę pusiausvyrą bei 
harmoniją. Vykdant projektą užsimezgė 
glaudūs ryšiai su UAB ,,Gudragalvis“, 
tiekiančia kokybiškas specializuotas ne-
brangias priemones, pritaikytas neįgalių 
vaikų poreikiams. Tad vykdydami kitus 
projektus jau žinosime, kur ieškoti naujų 
įdomių dalykų, kurie suteiktų mūsų ug-
dytiniams naudos ir džiaugsmo. 

Rita Kančauskienė ir Erika Dilinskienė
Projekto vadovės

Šių metų kovo 18 dieną Vilniaus ,,At-
gajos“ specialiojoje mokykloje įvyko jau 
IIIiasis atviras Vilniaus miesto tarpmo-
kyklinis bočios turnyras, kuriame rung-
tyniavo net 8 komandos iš Vilniaus ir 
Kauno specialiųjų ugdymo įstaigų: spe-
cialiojo darželio ,,Dobilėlis“, UC ,,Viltis“, 
UC ,,Aidas“, Vilniaus ,,Atgajos“ specia-

Gražios ir atkaklios rungtynės
Kamuolių mėtymas į taikinius yra seniausias žaidimas, kurį žino 
žmonija. 5200 metais prieš Kristų egiptiečiai žaidė į bočią panašų 
žaidimą su nugludintais akmenimis. Apie 800 metais prieš Kristų iš 
Egipto žaidimas pateko į Graikiją. Romėnai perėmė jį iš graikų ir 
išplatino savo imperijoje. (2009 m. „Vilties“ žurnalo ketvirtasis 
numeris, 12-13 psl.)

liosios mokyklos, Vilniaus ,,Versmės“ 
specialiosios mokyklos, Vilniaus ,,Šilo“ 
specialiosios mokyklos bei Kauno neįga-
liųjų jaunimo centro.

Komandos rungėsi porose, ,,rato“ 
principu, t. y. kiekviena su kiekviena. 
Vyko gražios, bet labai atkaklios rungty-
nės. Kaip lygūs su lygiais žaidė patys 
jauniausieji turnyro dalyviai: specialiojo 
darželio ,,Dobilėlis“ auklėtiniai. Kiekvie-
nas dalyvis stengėsi pelnyti taškų savo 
komandai, klausė trenerių nurodymų. 
Nors šiemet taisykles šiek tiek sugriežti-
nome (treneriams nebuvo leista vaikš-
čioti šalia takelių), vaikai puikiai susi-
tvarkė su jauduliu, ir kamuoliai dažnai 
pelnydavo taškų. Džiugu buvo matyti, 
kad ne tik treneriai, bet ir patys vaikai 
jau perprato bočios žaidimo technikos 
bei taktikos taisykles. Pasibaigus rungty-
nėms ir susumavus rezultatus paaiškėjo, 
kad antrus metus iš eilės pirmąją vietą 
užėmė UC ,,Aidas“ komanda, antroji ati-

teko Kauno II komandai , o trečioji – ,,Ši-
lo“ specialiosios mokyklos komandai. 
Mūsų komanda (Vilniaus ,,Atgajos“ spe-
cialioji mokykla), tik vienu tašku atsili-
kusi nuo trečiosios vietos laimėtojos, liko 
ketvirta. Šiek tiek pritrūko sėkmės ir 
tikslumo. 

Komandos buvo apdovanotos pagy-
rimo raštais, diplomais, mūsų pačių ga-
mintais keraminiais medaliais bei ištiki-
mos turnyro rėmėjos, ,,Biovelos“, ska-
niaisiais prizais. Atsisveikinti buvo ne-
liūdna, mat tuoj ir vėl susitiksime. Mūsų 
mokykla organizuoja ne tik tarpmokyk
lines bočios varžybas vaikams, bet ir mo-
kytojams, kurie po rungtynių gilinasi į 
bočios žaidimo technikos ir taktikos sub-
tilybes bei dalijasi gerąja darbo su įvai-
raus amžiaus vaikais patirtimi. Taip pat 
du kartus per metus rengiame mokykli-
nes atviras bočios varžybas, kuriose da-
lyvauja ne tik mūsų mokyklos mokiniai, 
bet ir svečiai iš kitų mokyklų.

Vaikai laukia turnyrų, varžybų, rung-
tynių, nes susitinka su bendraamžiais iš 
kitų ugdymo įstaigų, pradeda labiau pa-
sitikėti savo jėgomis, ypač tada, kai pel-
no savo komandai taškų. Jiems patinka 
tas puikus varžybų jaudulio jausmas, o 
mes jais didžiuojamės.

Jurga Statulevičienė ir 
Aušra Kriškoviecienė

Kūno kultūros mokytojos
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Sodininkystės terapijos privalumai

 Šiuo metu užsienyje sodininkys-
tės terapijai tenka svarbus vaidmuo 
gerinant pacientų sveikatą. Ji plačiai 
praktikuojama įvairiuose vaikų ir 
suaugusiųjų ligoninių padaliniuose 
bei skyriuose. Taigi, sodininkystės te-
rapija – tai procesas, kurio metu auga-
lai ir sodininkystės veikla yra priar-
tinama prie žmogaus, suteikiant jam 
galimybę pajusti sąlytį su gamta per 

specialiąsias darbo ir veiklos progra-
mas, skirtas elgesio bei reabilitacijos 
gydymui ar korekcijai. 

Darbo ir veiklos programos yra 
skirstomos į tris kategorijas:
• atpalaidavimo programos, skir-

tos sumažinti susikaupusią įtam-
pą bei gerinti darbo įgūdžius; 

• terapinės programos, skirtos kli-
entams su proto arba fizine nega-
le, taip pat patyrusiems laikiną 
traumą asmenims; 

• socialinės sveikatinimo1 progra-
mos, skirtos asmens bendrai gy-
venimo kokybei2 gerinti. 
Atsižvelgiant į kliento poreikius, 

galimybes ir reabilitacijos laiką, so-
dininkystės terapijos programa gali 
būti sudaroma trumpesniam arba il-
gesniam laikotarpiui. 

Sodininkystės terapija
Pirmosios sodininkystės terapijos užuomazgos pastebėtos 
dar senovės Egipto ir Kristaus eros laikotarpiu. Jau tuometiniai 
gydytojai atkreipė dėmesį į raminamą sodo poveikį žmogaus 
būsenai. Renesanso epochoje ne tik aukštinti augalai ir jų 
gydomosios savybės, bet ir pradėtas praktikuoti augalų menas 
gydymo tikslams, apibrėžiant jį terminu „gydomieji menai“ 
(angl. healing arts). Tai leido medicinos studentams patirti, 
kas galėtų padėti pacientui išgyti. 

Sodininkystės terapijos procesą 
sudaro: 
• sėklų sodinimas, augalų augini-

mas ir priežiūra; 
• išaugintų daržovių ir vaisių val-

gymas; 
• sėklų rinkimas, įvairūs sodo dar-

bai, žaidimai ir kt.;
• rengimasis kitų metų sodinimui.

Sodininkystės terapijos proceso 
metu paprastai suburiama 35 speci-

alistų komanda3, kurią dažniausiai 
sudaro sodininkystės terapeutas, as-
menį gydantis gydytojas, medicinos 
sesuo, ergoterapeutas4, socialinis 
darbuotojas ir kt. Sodininkystės te-
rapijos siekis – įtraukti klientus į so-
dininkystės terapijos procesą, stimu-
liuojant jų sveikimą. 

Sodininkystės terapija prasideda 
palaipsniui analizuojant kiekvieną 
procesą ir pritaikant gyvenimiškas 
situacijas kliento problemoms spręs-
ti. Pavyzdžiui, augalas gali labai 
puikiai atspindėti žmogaus gyveni-
mo grožį, pilnatvę, džiaugsmą, tuo 
pačiu atskleisdamas ir kitą gyveni-
mo pusę – trapumą, trumpalaikišku-
mą. Tartum sakytų, kad mes visi šio-
je žemėje esame tik laikinai. 
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Siekiant geriau suvokti, kur slypi 
sodo sveikatinimo magija, pirmiau-
siai reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos 
terapinius elementus: augalų, medžių 
ir krūmų spalvas, kvapus, faktūras, 
skleidžiamus garsus, sodo elemen-
tus (žr. sodo elementų nuotraukas), 
vandens tėkmę, sodininkystės darbo 
eigą, žaidimus. Visi išvardyti veiks-
niai sudaro terapinį procesą, kurio 
metu yra naudojami šie įgūdžiai: 
stebėjimas, galvojimas ir atminties 
lavinimas. Minėti veiksniai nuolat 
atsikartoja atmintyje ir tokiu būdu 
sustiprinamas aplinkos reiškinių su-
vokimas. Svarbu paminėti, kad sodi-
ninkystės terapijos proceso metu yra 
gerinamas raumenų tonusas, lavina-
ma motorikos koordinacija, regima-
sis pastabumas, klientas stiprinamas 
dvasiškai.

Sodininkystės terapija turi labai 
daug kitų privalumų: lengvina ap-
linkinio pasaulio suvokimą, suteikia 
praktinių įgūdžių ir patirties ateičiai, 
padeda sutelkti dėmesį, leidžia ge-
riau suvokti tokias abstrakčias sąvo-
kas, kaip laikas, augimas, pokyčiai, 
mirtis, duoda galimybę kūrybiškai ir 
ekspresyviai saviraiškai, ugdo po-
žiūrį „aš galiu“, „pakylėja sielą“, t. y. 
padeda susigrąžinti prarastą gyveni-
mo tikslą ir gebėjimą jį kontroliuoti. 

Sodininkystės terapijos etapai

I etapas. Subūrus klientų grupę, 
pirmiausia reikia jiems patiems leisti 
išsirinkti tinkamą sodininkystei vie-
tą. Tada aptarti būsimą procesą (ko-
kie etapai sudarys pasirengimą, ko-
kių darbo įrankių reikės ir t. t.). Gali-
ma bendromis jėgomis parengti bū-
simo sodo eskizą, nurodant, kokie 
augalai, medžiai ir krūmai bus sodi-
nami. Sodininkystės terapijos metu 
rekomenduojama naudoti tuos au-
galus, kurie yra švelnios faktūros, 
įdomios formos, malonaus kvapo, 
gražios spalvos, nenuodingi. 

II etapas. Klientas, dalyvauda-
mas sodo kūrimo procese, turi sava-
rankiškai palaipsniui atlikti visus 
veiksmus. Svarbu suteikti jam gali-
mybę paliesti žemę, pajusti jos kva-
pą, pasverti saujoje žvyro akmenė-
lius ir kt. Būtina kartu su klientu uos-
tyti gėles, krūmus, klausytis medžių 
ir žolių šnarėjimo, vandens tėkmės, 
stebėti mažuosius sodo gyventojus – 
vabalus, sliekus, varles, kuriuos vė-
liau bus galima imituoti žaidžiant 
žaidimus. Toks sodo kūrimo proce-
sas skatina ne tik grupės narių ben-
dradarbiavimą, bet ir komunikaciją. 
Nerekomenduojama, kad sodas bū-
tų visiškai sukurtas per keletą užsiė-
mimų padedant suaugusiesiems.

III etapas. Apsodinus sodą auga-
lais, medžiais, krūmais, laukia dar 
vienas žingsnis – sodo elementų ga-
minimas. Tai daroma atsižvelgiant į 
du veiksnius: 
• kliento kognityvinių įgūdžių5 sti-

prinimą (gaminant sodo elemen-
tus įgyjama praktinių įgūdžių ir 
patirties; lipant kopėčiomis stip
rinami rankų raumenis bei sutel-
kiamas dėmesys į suvokimą „aš 
galiu“ ir kt.); 

• estetinį pasitenkinimą (dekoraty-
viniai sodo elementai pagražina 
aplinką, daro ją malonesne. 
Svarbu, kad sodo elementų ga-

mybos procese dalyvautų pats klien-
tas, o specialistas jam tik padėtų pa-
rinkti medžiagas, faktūrą, formą, 
spalvas.  

IV etapas apima įvairią sodo veiklą: 
• poilsį, žaidimus, vaikščiojimą ba-

somis per akmenukus, vandenį, 
rasotą žolę; 

• paukščių, vabzdžių, varlių stebė-
jimą, mėgdžiojimą, piešimą; 

• gėlių rinkimą, džiovinimą, pa-
veikslėlių iš jų darymą ir kt.
Norint paįvairinti sodininkystės 

terapijos procesą, sodo idėjų galima 
pasisemti iš įvairių sodininkystės 
knygų, žurnalų ir tinklalapių.

Taigi, sužinojome, kad...

Sodas – tai ne vien rekreacijos 
vieta, kur grožimasi augalais, van-
dens telkiniais, ilsimasi, žaidžiama. 
Jis turi ir relaksacijos bei reabilitaci-
jos galių. Todėl visiškai suprantama, 
kad daugelyje šalių praktikuojama 
sodininkystės terapija, suteikiant 
klientams galimybę pažinti save ir 
pasaulį per sensoriką, regą, lytėjimą, 
juslinius elementus. 

Straipsnį parengė 
Loreta Krasauskaitė, Laura Mekytė 

ir Jorūnė Grinkevičiūtė
Vilniaus pedagoginio universiteto 
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Tiems, kurie norėtų 
sužinoti daugiau

1  Sveikatinimo paslaugos dažnai įvardijamos žodžiu „terapija“, kuri yra suprantama kaip bet koks 
žmogaus sveikatą bei gyvenimo kokybę gerinantis, stiprinantis ar palaikantis metodas (Aleksienė, 2009, 19). 

2  Gyvenimo kokybė – tai žmogaus dvasinė, socialinė ir fizinė gerovė. Prieiga per internetą: http://
lt.wikipedia.org/wiki/Gyvenimo_kokyb%C4%97

3  Sodininkystės specialistų komandą gali sudaryti ir kiti įstaigoje dirbantys specialistai, tarp kurių bū-
tinai turi būti sodininkystės terapeutas.  

4  Ergoterapeutas, kaip reabilitacijos komandos narys, dirbdamas su klientu pirmiausia siekia bendrų 
reabilitacijos tikslų bei vadovaujasi bendrais reabilitacijos principais; konsultuojasi su kitais reabilitacijos spe-
cialistais, įvertina paciento savarankiškumą visose veiklos srityse, išsiaiškina, kokios pagalbos labiausiai rei-
kia. Prieiga per internetą: http://www.ergoterapija.lt/

5  Kognityviniai įgūdžiai (dar vadinami pažinimo įgūdžiais) – tai aktyvaus mąstymo metu įgytos tam 
tiktros žinios, leidžiančios sustiprinti mąstymo galias dėl asmens tarpusavio sąveikos su aplinka.



V
ilt

is
 1

0/
1

Terapija • 2�

Proto negalės negalima išgydyti, 
tačiau pasitelkus dailės, muzikos ar 
dramos terapijos metodus galima 
pasiekti neįgaliųjų efektyvesnio 
funkcionavimo ir asmeninėje aplin-
koje, ir bendruomenėje, ir visuome-
nėje. Deja, Lietuvoje menų terapeutai 
dar nėra rengiami, o menų terapija, 
kaip specialybė, nepripažinta. Nors 
jau nuo 1992 metų žingsnis po žings-
nio siekiama šį efektyvų terapijos 
būdą įteisinti. Seime sudaryta tarpži-
nybinė darbo grupė, siekianti plėtoti 
menų terapijos projektus. Universi-
tetuose studentai, studijuojantys so-
cialinį darbą ir specialiąją pedagogi-
ką, turi galimybę pasirinkti menų te-
rapijos specializaciją, susipažinti su 
jos pagrindais. Lietuvos menų tera-
pijos asociacijos rūpinasi savo narių 
žinių gilinimu: organizuoja konfe-
rencijas, seminarus. Leidžiamos kny-
gos apie menų terapiją, tačiau tikrų 
menų terapeutų vis dėlto nėra daug. 

Taigi, kas toji menų terapija? Ar 
verta ją taikyti proto negalios asme-
nims skirtose įstaigose? Kokios gali-
mybės panaudoti menų terapijos 
metodus žmonėms su proto ar kom-
pleksine (daugybine) negalia globos 
įstaigose?

Menų terapija – bendras dailės, 
muzikos, šokio, dramos ar kitos me-
no rūšies terapijos pavadinimas. Me-
nas jau savaime yra atsipalaidavimo, 
kūno ir dvasios harmonijos palaiky-
mo šaltinis, todėl ypatingai svarbus 
norint kuo daugiau pagerinti sveika-
tą ir atkurti bei plėtoti žmogaus sava-
rankiško gyvenimo įgūdžius.

Iš kitų meninių veiklų menų tera-
pija išsiskiria tuo, kad jos seanso me-

Menų terapija – galimybė 
pažinti save ir pasaulį
Menas nuo senų laikų žinomas kaip relaksaciją teikiantis 
procesas, atpalaiduojantis nervų sistemą, lavinantis motorinius, 
komunikacinius gebėjimus. Kiekviena meninės raiškos priemonė 
turi savitų gydomųjų galių, leidžiančių atsiskleisti, išreikšti 
giliai paslėptus norus, svajones, dvejones ar net nuoskaudas. 
Neįgaliajam, ypač turinčiam intelekto sutrikimų, tai atveria 
„langą į pasaulį“, tampa priemone pažinti aplinkinius ir save 
kaip asmenybę. Menų terapijos paslaugai vis labiau 
populiarėjant svarbu suprasti jos esmę ir sėkmingai ją taikyti. 

tu svarbiausias veiksnys yra proce-
sas, o rezultatas – antrinis. Šiuo atve-
ju svarbu atsižvelgti į kliento signa-
lus, leidžiančius spręsti, nuo ko rei-
kėtų pradėti užsiėmimą. Todėl menų 
terapeutas turi būti parengęs ne vie-
ną priemonę, nes nežinia, ko gali pri-
reikti. Pavyzdžiui, vienokius muzi-
kos instrumentus klientas rinksis, kai 
jam liūdna, kitokius, kai linksma, dar 
kitokius, kai neramu. 

Per menų terapijos seansą užsi-
mezga trišalis kontaktas, nes jungia-
mąja grandimi tarp terapeuto ir kli-
ento tampa atliktas muzikinis kūri-
nys, nutapytas paveikslas, suvaidin-
ta scena, sušoktas šokis, sukompo-
nuota puokštė. Šie darbai yra labai 

asmeniški, juose atsispindi tai, apie 
ką net pats žmogus dažnai nesusi-
mąsto. Todėl jie paprastai neviešina-
mi ir neplatinami be autoriau sutiki-
mo. Menų terapijos seanse siekiama 
meninės relaksacijos arba stimuliaci-
jos. Svarbu, kad terapeutas ne kon-
troliuotų, bet nuoširdžiai žvelgtų į 
kliento meninę veiklą: muzikavimą, 
tapymą, lipdymą ir kt. Ypač toks pa-
laikymas svarbus proto negalios as-
menims, kad jie panorėtų atsiverti, 
kiek tai leidžia jų galimybės.

Dailės terapija

Dailės terapiją paprastais žodžiais 
galima apibrėžti kaip tikslingą, siste-
mingai organizuotą procesą naudo-
jant dailę ar kitus vizualinio meno 
metodus, technikas. Taikant dailės 
terapiją nesiekiama tobulo rezultato, 
nes šiuo atveju irgi svarbesnis pats 
procesas, kurio metu siekiama at-
gauti ir palaikyti fizinę bei dvasinę 
sveikatą, suteikti asmeniui saviraiš-
kos ir kūrybinės galios laisvę. Specia-
listas turi pasirūpinti, kad studija, 
kurioje vyks užsiėmimai, būtų pato-
gi, erdvi, kad klientas joje jaustųsi 
saugus, kad visos priemonės būtų 
matomos ir pasiekiamos. A. Vaitke-
vičienė, aptardama dailės terapijos 
taikymo metodus neįgaliesiems, pa-
brėžia, kokia svarbi yra terapinė 
atmosfera. Vienas iš dažnai naudoja-

Lietuva. 
Vilniaus Vaikų ir 
jaunimo pensionato 
gyventojos 
R. Šilkonytės 
darbas kartu 
su vadove.
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šį albumą galima rašyti ir savo min-
tis, pastebėjimus. Kiekvieno seanso 
pabaigoje turėtų būti dalijamasi svajo-
nėmis. Tai skatintų neįgaliųjų bendra-
vimo įgūdžius, aplinkos stebėjimą, 
smulkiąją motoriką ir atidumą, lavin-
tų vaizduotę. Šiam metodui tinka ne 
tik aplikacija. Terapeutas gali pasitelk-
ti ir piešimą, tapybą. Kuo įvairesnis 
taps albumas, tuo įdomiau bus pa-
čiam klientui po kurio laiko jį vartyti 
ir stebėti, kaip keičiasi jo svajonės. 

Muzikos terapija

Muzikos terapija – tai dar viena 
menų terapijos sritis, kurioje terapi-
niams tikslams pasiekti naudojama 
muzika. Šios terapijos seansų metu 
klientai gali aktyviai muzikuoti: dai-
nuoti, groti įvairiais instrumentais, 
kurti dainų tekstus, žaisti muzikinius 
žaidimus, tapyti pagal muziką ar tie-
siog judėti arba viso labo klausytis 
muzikos įrašo ir terapeuto pasakoji-
mo. Kaip ir taikant dailės terapiją, šiuo 
atveju paisoma ne profesionalumo ly-
gio, bet pasitenkinimo, kurį teikia mu-
zikavimas ar muzikos klausimasis. 

Muzikos terapijos aplinka irgi tu-
ri būti pakankamai jauki. Svarbu, 
kad patalpa, kurioje vyksta seansas, 
nebūtų aidi. Didelis privalumas, jei-
gu muzikos terapeutas turi įvairių 
muzikos instrumentų ir įrašų. Norint 
sėkmingai teikti šią paslaugą reikia 
turėti muzikinės raiškos patirties, to-
leruoti skirtingus muzikos stilius, 
nes klientai būna įvairaus amžiaus, 
tautybių, kultūrų, skirtingos nega-
lios ir pan. 

Muzikos terapijai, kaip ir visoms 
likusioms meno terapijos sritims, rei-
kalingas grįžtamasis ryšys, t. y. apta-
rimas su klientais, ką jie patyrė gro-
dami, dainuodami, klausydamiesi 
muzikos, žaisdami ar atlikdami tera-
peuto pasiūlytus pratimus.

Literatūros ir dramos terapija

Šios dvi terapijos sritys yra susiju-
sios. Literatūros terapijai galima pa-
naudoti romanus, įvairias pjeses, 
odes, eilėraščius ir daugybę kitų žan-
rų. Per šios terapijos seansus galima 
klientams siūlyti ir aktyvią veiklą: 
pasakų ar kitokio žanro kūrinių kūri-
mą, skaitymą, taip pat kūrybiškumą 
skatinančius žaidimus. Vienas tokių 
žaidimų – pasakojimo kūrimas po 
vieną žodį ar sakinį, dalyviams susė-

dus ratu. Kai pasakomas paskutinis 
žodis ar sakinys, pradėjusiam pasa-
kojimą žmogui užduodami klausi-
mai: „Ar tokio pasakojimo tikėjaisi? 
Kas patiko? Kas nepatiko? Ką būtum 
pasakojime pakeitęs ir kodėl? Kaip 
dabar jautiesi?“ Kitų kūrėjų irgi klau-
siama, kaip jie jaučiasi, kas jiems pati-
ko ar nepatiko, ką jie pasakojime 
keistų ir kodėl. Pasakojimą galima 
įrašyti ir vėliau pasiūlyti perklausyti, 
kad dalyviai geriau prisimintų savo 
kūrybos rezultatą, o po kurio laiko 
gal net iš jo ir pasijuoktų. 

Jeigu literatūros terapijos seansus 
lanko nei skaityti, nei rašyti nemo-
kantys ar negalintys dalyviai, tai už 
juos daro terapeutas. Tiems, kurie 
nemoka rašyti, geriausia pasiūlyti 
žaidimą „Pabaik pasakojimą“. Iš pra-
džių terapeutas, pasirinkęs mažai ži-
nomą arba visai nežinomą pasaką, 
perskaito iki tos vietos, kuri jam atro-
do įdomiausia, o tada kiekvienas žai-
dimo dalyvis arba keletas jų grupelių 
turi per skirtą laiką sugalvoti pasakai 
pabaigą. Grįžę į ratą, žaidėjai prista-
to savo pabaigas, kurios nebūtinai 
sutampa su tikrąja. O galiausiai tera-
peutas ją perskaito. Šis žaidimas la-
vina ne tik vaizduotę, kūrybiškumą, 
bet ir atmintį, nes reikia prisiminti, 
kas vyko pradžioje.

Dramos terapija artima anksčiau 
aptartajai tuo, kad vaidinimai ir 
spektakliai yra statomi pagal įvairių 
žanrų literatūros kūrinius. Psicho-
dramos seanso metu galima naudoti 
kaukes ar lėles, kurios klientams su-
teikia daugiau drąsos išsakyti tai, kas 
vyksta jų viduje, nes tuo metu šneka 
ne jie patys, o jų balsą įgavusios kau-
kės, lėlės ar tik šešėliai (jeigu tai šešė-
lių teatras). Niekas nemato jų akių, 
mimikos, leidžiančios spėti apie ti-
krąją savijautą, nuotaiką. 

Pabaigoje keičiantis nuomonėmis 
terapeutas gali per grįžtamąjį ryšį 
sužinoti, ar pasirinkęs tam tikrą vaid
menį, klientas taip jautės iš tikrųjų, 
ar tai tebuvo vaidyba. Dramos tera-
pijai galima naudoti ne tik kaukes ar 
lėles, bet ir pantomimą, kuriai svar-
biausias judesys, veido išraiškos, tai 
pat miuziklą. Viskas priklauso nuo 
klientų galių ir terapeuto kūrybišku-
mo bei gebėjimo parinkti veiksmin-
giausią raiškos formą. 

Silvija Šneideraitytė 
Vilniaus pedagoginio universiteto 

studentė

mų metodų – vadinamasis aklas me-
todas, kai kliento prašoma piešti už-
merktomis akimis ir kaire ranka (o 
jeigu jis kairiarankis, tai dešine). Vė-
liau terapeutas paprašo linijų raizga-
lynėje išskirti kurią nors į akis kren-
tančią formą, išryškinti ją ir perkelti į 
švarų lapą. Galiausiai šie darbai ap-
tariami visiems dailės terapijos sean-
so dalyviams susėdus ratu. Koks bu-
vo jausmas piešiant užsimerkus ir 
priešinga ranka, ką pavyko įžvelgti 
savo darbuose, kaip tai galima susie-
ti su savo asmenybe, gyvenimu. To-
kiu būdu terapeutas turi progą gauti 
grįžtamąjį ryšį.

Siekiant proto negalios asmenų 
sėkmingo įsiliejimo į visuomenę, pir-
miausia reikia padėti jiems pagal ga-
limybes pažinti save, siūlant temas: 
„Aš esu...“ ir „Aš su laimingas, kai“. 
Taip pat situacijų ir vaizduotės už-
duotis „Kas būtų, jeigu...“ O atliktus 
darbus vėlgi reikėtų drauge aptarti, 
siekiant išsiaiškinti dalyvių nuotai-
kas, požiūrius ir kt. 

Dar vienas veiksmingas meto-
das – svajonių albumo kūrimas. Šio 
albumo pagrindą, kuriam geriausiai 
tinka kietesnis popierius, daro pats 
„svajotojas“. Albumas gali būti ko-
kios tik nori formos, dydžio. Kiekvie-
nas puslapis – vis kitos spalvos. Įriši-
mas irgi priklauso nuo kūrėjo vaiz-
duotės. Galima pasinaudoti kaspinu, 
pramušus skylutes, arba sudėti lapus 
į apipavidalintą segtuvą ir pan. Sva-
jonių albumas pildomas aplikacijų 
technika. Pateikiama tema, pavyz-
džiui: „Mano svajonių namas“, „Ma-
no svajonių Lietuva“ ir pan. Tada iš 
įvairių žurnalų siūloma pagal duotą 
temą surasti, iškirpti ir suklijuoti į al-
bumą pasirinktas nuotraukas. Be to, į 

Žirafų kolekcija. 
„Šviesos“ dienos centro lankytojų keramikos darbai
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Ankstyvoji korekcija

Kūdikiai mokosi nuo pat gimimo. 
Jie mokosi kalbėti ir bendrauti, tirti ir 
pažinti aplinką, judėti ir žaisti. Kiek
vienas vaikas mokosi savu tempu, 
pagal savo gebėjimus. Kiekvienas 
mažylis turi ir tam tikrų gabumų, 
kurie augant keičiasi. Ištarti pirmuo-
sius žodžius, žengti pirmuosius 
žingsnius, pačiam kabinti šaukštu 
košę ir daugybę kitų dalykų diena iš 
dienos vaikutį moko tėvai. Jie geriau-
siai pažįsta ir supranta mažylį. Ta-
čiau kartais tėvai pradeda nerimauti, 
kad jų vaikas neatlieka tų veiksmų, 
kuriuos turėtų atlikti pagal savo am-
žių. Tada patariame jiems kreiptis į 
ankstyvosios reabilitacijos tarnybas. 
Čia, pritaikius tinkamas terapijas, 
mokomąją medžiagą, žaislus, bus 
stimuliuojamas įvairiapusis vaiko 
vystymasis. Įvairių sričių specialistai 
padės geriau pažinti vaiko gebėji-
mus, kelti įvykdomus ugdymo tiks-
lus, suteiks reikalingą paramą, kad 
vystytųsi jūsų kūdikio sugebėjimai.  

Bendravimo įgūdžių lavinimas

Bendravimas yra žmonių tarpu-
savio sąveika. Bendraujama įvairiais 
būdais, pavyzdžiui: žvilgsniu, ges-
tais, kūno judesiais, lietimu, kalba. 
Tai leidžia mums keistis idėjomis ir 
jausmais, dalytis patirtimi, mokytis 
ir tobulėti. Bendravimas žodžiu yra 
sudėtingas procesas, kurį sudaro 
daug gebėjimų, besivystančių su 
tam tikru nuoseklumu. Vaikams, tu-
rintiems Dauno sindromą, būdingas 
kalbos ir kalbėjimo vystymosi atsili-

Vaikų, turinčių Dauno sindromą, 
raidos skatinimas (6) 
Kiekvienas asmuo su Dauno sindromu yra individualybė, turinti 
savo charakterį, temperamentą, savo vystymosi tempą. Vis dėlto 
visų vaikų su Dauno sindromu būdingas raidos bruožas – lėtesnis 
jos tempas nuo pat gimimo, o paaugus – nepakankamas kalbos 
įgūdžių išsivystymas ir intelekto stoka. Šių vaikų raidai ypač 
svarbus ankstyvas ir įvairiapusis lavinimas. Tyrimais nustatyta, 
kad Dauno sindromą turintys vaikai, pradėti lavinti iki 6 mėnesių 
amžiaus, vystėsi geriau nei tie, kurie tokio lavinimo negavo. 
Šiame skyriuje ir pateikiame informaciją apie tai, kokiais būdais 
galima stimuliuoti vaikų su Dauno sindromu raidą.

kimas. Šių vaikų kalbos supratimo, 
kalbėjimo įgūdžių vystymąsi dažnai 
sunkina klausos ir regėjimo pažeidi-
mai, burnos/liežuvio, lūpų, gerklės/
raumenų silpna koordinacija ar kiti 
mokymosi sunkumai. Uždelsta vai-
ko reakcija į tėvų pastangas stimu-
liuoti kalbėjimą, tarsi „išmoko“ tė-
vus jo nebekalbinti laukiant, kol „at-
eis laikas ir pats pradės kalbėti“, ar-
ba nuleisti rankas, nes „vis tiek jis 
nekalbės“. Tačiau labai svarbu kal-
bėti su vaiku, net jeigu nesulaukiate 
jo atsakomosios reakcijos arba ji 
jums sunkiai suprantama.

Kalbos supratimo lavinimas 

Labai svarbu mokyti vaiką su-
prasti, ką jūs kalbate. Tai galite dary-
ti kasdien, per įvairias veiklas: mai-
tindami, maudydami vaiką, žaisda-
mi, dainuodami, stebėdami su juo 
aplinką. Lavindami vaiko kalbos su-
pratimą, padėsite pamatą kalbėjimo 
įgūdžiams formuotis ir vystytis. Kū-
dikio kalbos supratimas vystosi šia 
seka:
• suklūsta, išgirdęs balsą;
• šypsosi kalbančiajam;
• atsisuka į garsą;
• atsisuka, šaukiamas vardu;
• skirtingai reaguoja į kalbinančio-

jo intonacijas;
• nutraukia veiklą, pašauktas vardu;
• kalbinamas taria įvairius garsus;
• atlieka paprastą veiksmą pagal 

žodinį prašymą ar gestą;
• tikslingai naudoja gestus „op“, 

„atia“;
• atsakydamas į „ne“ nutraukia 

veiklą.
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Kalbos įgūdžių lavinimas

Kūdikiai mokosi kalbėti nuolat 
mėgdžiodami tėvų ir visų kitų žmo-
nių, su kuriais jiems tenka bendrau-
ti, kalbą. Iš pradžių kalbinamas, my-
luojamas kūdikis šypsosi, krykštau-
ja, juokiasi, savaip taria įvairius gar-
sus. Vėliau bando mėgdžioti girdi-
mus aplinkos garsus, artimųjų taria-
mus garsus ir jų junginius, o galop 
sudėlioja ir pirmuosius žodžius. Vai-
kai su Dauno sindromu irgi mokosi 
kalbėti mėgdžiodami, tik kaip jau 
buvo minėta, jų mokymosi tempas 
dažnai nepakankamai spartus. Jų, 
kaip ir visų vaikų, kalbos vystymąsi 
gali skatinti patys tėvai, dažnai kal-
bindami mažylį, kartodami jo taria-
mus garsus, rodydami ir įvardydami 
įvairius daiktus, žaisdami įvairius 
šnekėjimą skatinančius žaidimus. 
Jeigu jūsų vaikutis mažai čiauška, 
nemėgdžioja garsų, pasikonsultuo-
kite su specialistais. Vaiko gebėjimas 
mėgdžioti įvairius garsus, žodžius 
vystosi šia seka:
• suaugusiojo kalbinamas, atsako 

tardamas įvairius garsus;
• tiksliai atkartoja garsą, mėgdžio-

damas suaugusįjį;
• apsikeičia garsais su suaugusiuoju;
• mėgdžioja garsų aukštumą, kal-

bos intonacijas;
• mėgdžioja garso skambumą, 

minkštumą;
• mėgdžioja kalbėjimo ritmą;
• mėgdžioja kalbos arba gyvūnų 

skleidžiamus garsus;
• mėgdžioja naujus garsus;
• mėgdžioja dviskiemenius žo-

džius, panašius į „mama“, „tėtė“, 
„dėdė“ ir kt.;

• mėgdžioja garsų junginius, pana-
šius į „op“, „ok“, „up“, „gu“, 
„bu“ ir kt.;

• kartoja paskui suaugusįjį žino-
mus žodžius;

• mėgdžioja atsitiktinai nugirstus 
žinomus žodžius;

• mėgdžioja iš dviejų žodžių suda-
rytas frazes;

• mėgdžioja triskiemenius žodžius.

Kalbėjimo įgūdžių lavinimas

Svarbu žinoti, su kokiu nuose-
klumu vaikas mokosi teisingai tarti 
garsus, žodžius. Kiekvienas vaikas 
guguoja, čiauška savaip. Jeigu vai-
kas nuolat kreipiasi į asmenį ar daik-

tą tuo pačiu garsų junginiu, šį reikė-
tų traktuoti kaip prasmingą žodį. 
Vaiko pastangos bendrauti žodžių 
pagalba turi būti įvertintos pagyri-
mu, o susiformavusius įgūdžius rei-
kia stimuliuoti. Kalbėjimo įgūdžiai 
formuojasi tokia seka: gugavimas, 
čiauškėjimas, atskiri žodžiai, frazės, 
sakiniai. Vaiko kalbėjimo įgūdžiai 
vystosi šia seka:
• skirtingai verkia;
• nustoja verkti, pamatęs buteliuką 

ar krūtį;
• skleidžia garsus, siekdamas at-

kreipti dėmesį;
• taria 5 ar daugiau priebalsių ir 

balsių;
• prasmingai juokiasi;
• bendravimo metu taria pasikar-

tojančius garsus, garsų junginius;
• čiauška – kartoja balsių ir prie-

balsių junginius;
• žodžiu išreiškia savo norus;
• taria dviejų žodžių junginius;
• taria trijų žodžių junginius;
• šūkauja skirtingomis intonacijomis;
• mėgdžioja žodžius su intonacija;
• sveikinasi su pažįstamais žmonė-

mis, tardamas tinkamus žodžius;
• tikslingai sako žodį „ne“;
• pavadina penkis ar daugiau pa-

žįstamus objektus;
• taria su intonacija kelių žodžių 

frazes; 
• sveikinasi ir atsisveikina su pa-

žįstamais tinkamu momentu;
• įvardija tris ar daugiau pažįsta-

mus objektus paveikslėliuose;
• jungia du ir daugiau žodžių į 

sakinius.

Bendravimas gestų pagalba

Gestai yra mažų vaikų bendravi-
mo priemonė, praturtinanti žodinį 
bendravimą. Vaikams paprastai pa-
tinka mėgdžioti ir būti mėgdžioja-
miems. Jiems patinka mėgdžioti ne 
tik garsus, balso toną (rimtas, mei-
lus, linksmas, griežtas ir pan.), bet ir 
aplinkinių veido išraiškas, kūno ju-
desius, įvairias veiklas, pavyzdžiui: 
kalbėjimą telefonu, indų plovimą ir 
kt. Iš pradžių, kol dar nėra sukaupęs 
pakankamai žodžių, vaikas, norėda-
mas išreikšti savo poreikius, kažką 
pasakyti šalia esančiam žmogui, gali 
naudoti kūno kalbą, o garsų grupes 
ar žodžius palydėti gestais. Jeigu 
aplinka maloni, o žaidimai ar kitokia 

veikla sukelia pasitenkinimą, vaiku-
tis gali daug kartų kartoti tuos pa-
čius veiksmus, to paties prašydamas 
ir suaugusiojo. Tai reikalauja iš su-
augusiojo kantrybės, tačiau padeda 
vaikui geriau įtvirtinti įgūdžius. 
Ankstyvieji mėgdžiojimo įgūdžiai 
vystosi šia seka:
• vaikas žiūri į kalbantįjį ar gesti-

kuliuojantį asmenį,
• pamėgdžioja kito žmogaus atlie-

kamą žinomą judesį;
• bando mėgdžioti nežinomą judesį;
• mėgdžioja nežinomą judesį;
• mėgdžioja naują veiklą;
• kartu su suaugusiuoju mėgdžioja 

garsą ir gestą;
• dažnai numato žaidimo eigos rezul-

tatus ir atlieka reikiamą veiksmą; 
• kartoja veiklą, kad sulauktų kitų 

asmenų reakcijos;
• reikalauja suaugusiojo kartoti 

tuos pačius veiksmus, judesius;
• tiesia ranką link vieno ar kito 

daikto, norėdamas jį pasiekti ar 
gauti.
Nebeskatinkite minėtų įgūdžių, 

kai vaikas pasieks pažangą tardamas 
garsus, žodžius. 

Kalbinkite vaikutį, džiaukitės jo 
pastangomis reaguoti į jūsų kalbini-
mą, o iškilus klausimams, kreipkitės 
į specialistus.

Maitinimas ir valgymo įgūdžių 
lavinimas

Valgydami mes naudojame tuos 
pačius liežuvio, lūpų, žandikaulių, 
gomurio, t. y. burnos raumenis, kaip 
ir kalbėdami. Burnos raumenų veikla 
turi tiesioginį poveikį vėlesniam kal-
bos ir kalbėjimo vystymuisi. Pradėję 
vaiką mokyti savarankiškai valgyti, 
tikėkitės netvarkos, tačiau toleruokite 
ją. Pagirkite vaiką už pastangas, norą 
pačiam, kad ir apsipilant, atsigerti iš 
puodelio, šaukštu, o gal pirštais ka-
binti košę ir pan. Mažylio valgymo 
įgūdžiai turėtų formuotis šia seka:
• sklandžiai čiulpia per žinduką; 
• kartais domisi maistu ir daiktais;
• kandžioja šaukštelį;
• retai springsta;
• kramsnoja maistą (iš viršaus į 

apačią);
• pradeda vystytis liežuvio judesiai;
• pasiima maistą lūpomis nuo 

šaukštelio;
• laiko savo buteliuką;
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• geria iš puoduko, laikomo suau-
gusiojo;

• toleruoja kūdikių mišinėlius;
• valosi apatinę lūpą su dantukais;
• kramto sukamaisiais judesiais;
• pats valgo – pirštais ima įvairų 

maistą;
• laiko puoduką ir geria iš jo;
• pakelia šaukštelį prie burnos, pa-

lieka maistą burnoje;
• semia maistą šaukšteliu iš lėkštės;
• gerai kramto;
• geria tik iš puodelio/nustoja gerti 

iš buteliuko ar čiulpti krūtį;
• skiria, kas valgoma ir kas ne.

Burnos motorikos lavinimas

Vaikams su Dauno sindromu bū-
dingas žemas raumenų tonusas, ku-
ris turi neigiamos įtakos žindimo re-
akcijai, čiulpimo stiprumui, liežuvio 
judesių kontrolei, žandikaulių jude-
sių stiprumui. Valgymo ir gėrimo 
sunkumai atsiliepia ir kalbos vysty-
muisi. Ankstyvas šios problemos 
sprendimas turėtų būti palankus ati-
tinkamo maitinimo būdo paieškoms 
ir vaiko savarankiško valgymo įgū-
džių lavinimui. Minėtame procese 
galėtų praversti šios idėjos:
• tinkamo žinduko naudojimas, 

įvairių daiktų kramtymas skatina 
burnos pojūčius, lavina raumenų 
judesius;

• prieš maitinimą keletą kartų len-
gvai liesdami rankšluosčiu paju-
dinkite vaiko skruostus link lūpų; 

• ant buteliuko uždėto ortodonti-
nio žinduko plokščioji pusė sti-
prina čiulpimą. Tai neleidžia vai-
kui per stipriai stumti liežuvį į 
priekį;

• čiulpimas gali būti stiprinamas 
periodiškai traukiant buteliuką 
vaikui iš burnos. Tai sukelia vai-
kui poreikį stipriau traukti skystį 
iš buteliuko ir čiulpti;

• kitas burnos motorikos aktyvi-
nimo etapas būtų pūtimas. Gali-
ma pasiūlyti vaikui užpūsti žva-
kes, nupūsti vatos gumulėlius, 
plunksneles nuo horizontalių 
paviršių. Be to, galima pasitelkti 
žaislus, į kuriuos reikia pūsti 
(pavyzdžiui: švilpukus, dūde-
les, armonikėles ir kt.).
Vaikų maitinimosi įgūdžių raidai 

būdingas liežuvio stūmimo į priekį 
ir atgal etapas. Vaikams su Dauno 
sindromu šis liežuvio stūmimo peri-
odas užtrunka ilgiau ir pasireiškia 
stipriau. Siūlome keletą patarimų, 
kurie padės sumažinti liežuvio kai-
šiojimą valgymo metu:
• kai pradėsite kūdikiui duoti ko-

šių ir vaisių, pasistenkite, kad ko-
šė būtų kuo tirštesnė, nes skystas 
maistas nesuteikia normalaus 
maisto pojūčio. Pasiūlykite vai-
kui trintą vaisių, pavyzdžiui: 
obuolį ar bananą;

• jūsų vaikui gali nepatikti metali-
nio šaukštelio keliamas pojūtis. 
Pamėginkite naudoti taurės pavi-
dalo ne metalinį šaukštelį, atitin-

kantį kūdikio burnos dydį. Padė-
kite šaukštelį ant liežuvio galiuko 
ir nestipriai spausdami laukite, 
kol vaikas lūpomis apims šaukš-
telį. Silpnas spaudimas mažina 
liežuvio kaišiojimą. Laukimas ir 
šaukštelio laikymas horizontalio-
je padėtyje skatina lūpų susičiau-
pimą, o tai labai svarbu kalbai;

• kandimo, kramtymo judesių įvai-
rovei pravers skirtingos konsis-
tencijos maistas (kukurūzai, traš-
kučiai, sausainiai, džiūvėsiai). 
Pradėkite nuo minkštesnių pro-
duktų, pavyzdžiui, kukurūzų;

• pradėjus maitinti vaiką šaukšte-
liu, praverčia šaukštelis su kreiva 
rankenėle. Jis padeda vaikui kon-
troliuoti rankos judesius link 
burnos ir mažina nepasitenkini-
mą. Jeigu vaikui nesiseka, paim-
kite jo ranką ir padėkite jam.
Maitinimo problemas bus len-

gviau spręsti, jeigu tėvai bendradar-
biaus su specialistais.

Vitalija Ladukienė 
Vilniaus universitetinės 

vaikų ligoninės 
Vaiko raidos centro logopedė

Tęsinys kitame „Vilties“ žurnalo numeryje.

Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialo 
Vaiko raidos centras, 
Vytauto g. 15, LT-08118 Vilnius,  
tel. (8~5) 2731422

Dėmesio! Svarbu!
Ir skiriamasis ženklas „Neįgalusis“, ir neįgalių asmenų 
automobilių statymo kortelė suteikia jų savininkams teisę 
statyti savo automobilius neįgaliems asmenims skirtose 
vietose. Kelių eismo taisyklių XXIII skyriaus, reglamentuojančio 
neįgaliųjų transporto priemonių eismą, 188 punkte numatyta, 
kad neįgaliam vairuotojui pakanka turėti arba skiriamąjį 
ženklą, arba kortelę.

Skiriamasis ženklas „Neįgalusis“

Nuo šių metų pradžios įsigaliojo 
socialinės apsaugos ir darbo minis-
tro 2009 metų gruodžio 10 dienos 
įsakymas Nr. A1670 „Dėl asmenų, 
turinčių teisę naudoti skiriamąjį žen-

klą „Neįgalusis“, nustatymo ir doku-
mento, patvirtinančio teisę naudoti 
skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išda-
vimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Įsakyme yra išvardytos asmenų, 
turinčių teisę naudoti skiriamąjį žen-

klą ,,Neįgalusis“ kelionės metu, gru-
pės. Tai fiziniai asmenys, kurie patys 
vairuoja lengvuosius automobilius 
ir kuriems yra nustatytas darbingu-
mo lygis arba specialiųjų poreikių 
lygis; fiziniai asmenys, vežantys as-



menis, kuriems yra nustatytas 0–25 
procentų darbingumo lygis, ar as-
menis, kuriems yra nustatytas dide-
lių specialiųjų poreikių lygis, arba 
asmenis, kuriems yra nustatytas neį-
galumo lygis. Taip pat juridiniai as-
menys, kai jiems priklausančiomis 
motorinėmis transporto priemonė-
mis (lengvaisiais automobiliais, mi-
kroautobusais ir autobusais) vežami 
neįgalieji ir Techninės pagalbos neį-
galiesiems centro prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos bei jo 
teritorinių skyrių darbuotojai, kai 
šiam centrui priklausančiomis trans-
porto priemonėmis yra teikiamos 
techninės pagalbos priemonių pri-
statymo paslaugos neįgaliesiems.

Be to, įsakyme nustatyta, kad do-
kumentas, patvirtinantis teisę nau-
doti skiriamąjį ženklą ,,Neįgalusis“, 
yra neįgaliojo pažymėjimas, kurį pri-
valo turėti kelionės metu neįgalieji. 

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad 
tvarkos apraše yra nustatyta, jog 
ženklas yra įsigyjamas asmens lė-
šomis prekybos vietose ir asmenų, 

turinčių teisę naudoti ženklą, mo-
torinės transporto priemonės prie-
kis ir galas turi būti pažymėti šiuo 
ženklu.

Neįgalių asmenų automobilių 
statymo kortelė

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija, įgyvendindama 1998 metų 
birželio 4 dienos Europos Tarybos 
rekomendaciją 98 / 376 / EB „Dėl ne-
įgalių asmenų automobilių statymo 
kortelių“, įgaliojo Neįgalumo ir ne-
darbingumo nustatymo tarnybą, 
veikiančią prie minėtos ministerijos, 
parengti ir patvirtinti šios kortelės 
išdavimo tvarkos aprašą.

Neįgalių asmenų automobilių 
statymo kortelės išdavimo tvarkos 
aprašas įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d. 
ir jame nustatyta, kad teisę įsigyti 
kortelę turi:

1) Darbingo amžiaus asmenys, 
kuriems yra nustatytas darbingumo 
lygis nuo 0 iki 55 proc. ir kurie patys 
vairuoja lengvuosius automobilius.

2) Pensijos amžių sukakę asme-
nys, kuriems yra nustatytas specia-
liųjų poreikių lygis ir kurie patys 
vairuoja lengvuosius automobilius.

Tvarkos apraše nustatyta, kad 
korteles išduoda Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnybos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos teritoriniai skyriai. Asmuo, 
norėdamas gauti kortelę, tarnybos 
teritoriniam skyriui pateikia šiuos 
dokumentus: prašymą išduoti kor-
telę, neįgaliojo pažymėjimą, vai-
ruotojo pažymėjimą ir 3x4 cm dy-
džio nuotrauką (spalvotą arba ne-
spalvotą).

Žurnalo rengėjų informacija 

Nuo 2009 m. lapkričio 28 d. įsiga-
liojo Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 
23 d. įsakymas Nr. V953, kuriuo pa-
tvirtintas naujas Kompensuojamųjų 
medicinos pagalbos priemonių sąra-
šas (C sąrašas). Šis sąrašas suderintas 
su Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2009 m. spalio 
23 d. įsakymu Nr. V880 patvirtinto-
mis Ambulatoriniam gydymui skir-
tų kompensuojamųjų medicinos pa-
galbos priemonių grupėmis. Juo taip 
pat įgyvendinamas Privalomojo svei-
katos draudimo tarybos 2009 m. spa-
lio 14 d. nutarimas Nr. 6/6, kuriuo 
pritarta Ligų ir kompensuojamųjų 
vaistų sąrašų tikslinimo komisijos 
siūlymui pakeisti Medicinos pagal-
bos priemonių sąrašą (C sąrašą).

Atsižvelgiant į nurodytą Privalo-
mojo sveikatos draudimo tarybos 
nutarimą, nustatomos papildomos 
sauskelnių, įklotų, vienkartinių pa-
klodžių skyrimo sąlygos. Iki šiol ga-

Papildomų sauskelnių, įklotų ir 
kitų priemonių skyrimo tvarka

liojusiame Medicinos pagalbos prie-
monių sąraše vaikams nebuvo nu-
statyta specialiųjų sauskelnių, įklotų 
ir vienkartinių paklodžių skyrimo 
sąlygų. Šios priemonės jiems buvo 
skiriamos bendra tvarka, t. y. 30 vie-
netų per mėnesį. 

Įsigaliojus naujajam įsakymui, 
vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 
1 d. pripažinta visiška negalia ir ga-
liojimas nėra pasibaigęs, arba vai-
kams, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. 
pripažintas sunkus neįgalumo lygis 
ir yra šlapimo arba išmatų nelaiky-
mas, leidžiama skirti iki 60 vienetų 
sauskelnių arba 60 vienetų įklotų 
(arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 vie-
netų įklotų, arba 30 vienetų sauskel-
nių ir 30 vienkartinių paklodžių, ar-
ba 30 vienetų įklotų ir 30 vienkarti-
nių paklodžių). 

Taip pat nustatytos papildomos 
minėtų priemonių skyrimo sąlygos 
(t. y. didesnis šių priemonių kiekis) 
esant šlapimo arba išmatų nelaiky-

mui asmenims, kuriems iki 2005 m. 
liepos 1 d. pripažinta visiška negalia 
ir galiojimas nėra pasibaigęs, arba 
asmenims, kuriems po 2005 m. lie-
pos 1 d. pripažintas specialusis nuo-
latinės slaugos poreikis, kai nustaty-
ti šie susirgimai: liekamieji kūdikių 
cerebrinio paralyžiaus reiškiniai, iš-
sėtinė sklerozė, galvos ar nugaros 
smegenų displazijos. Jiems, vietoje 
buvusių 30 vienetų, bus leidžiama 
skirti iki 45 vienetų sauskelnių arba 
45 vienetų įklotų (arba 30 vienetų 
sauskelnių ir 15 vienetų įklotų, arba 
30 vienetų sauskelnių ir 15 vienkar-
tinių paklodžių, arba 30 vienetų 
įklotų ir 15 vienkartinių paklodžių).

Taip pat buvo papildytos dia-
gnostinių juostelių gliukozės kiekiui 
kraujyje nustatyti skyrimo sąlygos, 
kurios leidžia pacientams, sergan-
tiems cukriniu diabetu, skirti dau-
giau diagnostinių juostelių gliukozei 
nustatyti. Suaugusiesiems, sergan-
tiems 1ojo tipo cukriniu diabetu, 
vietoje buvusių 50 juostelių per mė-
nesį (iki 600 juostelių per metus), bus 
leidžiama skirti iki 75 juostelių per 
mėnesį (iki 900 juostelių per metus).

Farmacijos departamento informacija

Smulkesnė informacija dėl neįgalių asmenų 
automobilių statymo kortelės išdavimo 
tvarkos yra teikiama Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarnyboje 
telefonu (8-5) 213 68 82.
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Pirmasis oficialus sutrikusio intelekto bendrijos žurnalo 
„Viltis“ numeris pasirodė 1997 metų rugsėjį. Nors buvo ne-
spalvotas, tačiau gausiai iliustruotas nuotraukomis ir neį-
galiųjų piešiniais. Šiuo metu žurnalas leidžiamas keturis 
kartus per metus 4000 egzempliorių tiražu. Platinamas ne-
mokamai, galima jį užsiprenumeruoti. Didžioji dalis straips-
nių autorių – socialiniai darbuotojai, specialieji pedagogai, 
kiti specialistai, dirbantys su neįgaliaisiais, ir, žinoma, tėvai. 
Straipsniuose jie dalijasi darbo ir bendravimo su neįgaliai-
siais patirtimi. Be to, pristato pačių neįgaliųjų pasiekimus 
įvairiose meninės veiklos srityse. Publikacijos apie aktyvią 
neįgaliųjų meninę veiklą ir įvairias saviraiškos formas rodo, 
kad tai jiems iš tikrųjų labai svarbu. 

Apie neįgaliųjų meninę saviraišką, meninės socializaci-
jos ir integracijos projektus, menų terapiją ir kitą meninę 
veiklą nuo 1997/(1) iki 2009/(4) 50-yje žurnalo „Viltis“ nu-
merių pasirodė 242 straipsniai. 

Įdomūs skaičiai

tus, dažniausiai pristatant „diskotekas“, šokių maratonus 
ar projektinę veiklą. 

Menų terapijos terminas minėtas 7 kartus, tačiau gana 
neapibrėžtai. Dailės terapiją konkrečiai įvardijo arba per-
teikė straipsnio turinyje 10 autorių, muzikos terapiją – 3. 
Daugelis autorių, rašiusių apie meninę veiklą, pažymi jos 
teigiamą įvairiapusį poveikį neįgaliajam ir tokios veiklos 
būtinumą. Tačiau perskaičius autorių, teigusių, kad jų įs-

taigoje teikiama menų terapijos 
paslauga, rašinius, galima daryti 
prielaidą, jog tai vargiai buvo da-
roma pakankamai kokybiškai. 
Vien dėl to, kad Lietuvoje šios 
srities profesionalų nėra daug, 
nes jie dar tinkamai nerengiami. 
O tie, kurie įgyja magistro laips-
nį su menų terapijos specializa-
cija, savęs tikraisiais menų te-
rapeutais vadinti dar negali. 
Šią liūdną tiesą žino kiekvie-
nas menų terapeutas arba iš-
manantis šios specialybės pa-
grindus specialistas.

Literatūrai (poezijai) žur-
nale buvo skirta 10 straipsnių, kuriuo-

se pristatomi neįgaliųjų eilėraščiai ir baltosios eilės, daž-
niausiai užrašytos sutrikusio intelekto žmonių globėjų bei 
pedagogų. Galima išskirti keletą šio fenomeno priežasčių. 
Dažnai neįgalieji moka reikšti mintis, kalbėti, tačiau patys 
nemoka užrašyti. Kita vertus, tik nedidelė dalis neįgaliųjų 
turi rašymo įgūdžių ir yra linkę į poeziją.

Meninės veiklos su neįgaliaisiais, jų meninės 
saviraiškos ir menų terapijos straipsnių žurnale 
„Viltis“ apžvaga

Gražių ir saulėtų 
visiems dienų!

Aš esu Jūratė. Lankau Jurbarko neįgalių 
jaunuolių darbo centrą. Man 27 metai. Labai 
visada laukiu žurnalo „Viltis“, nes sužinau 
apie kitus centrus lankančių jaunuolių gyve-
nimą, užsiėmimus, kūrybą. Todėl ir šiais me-
tais norėčiau jį užsiprenumeruoti. Linkiu vi-
siems sėkmės, gražių ir saulėtų dienų. Gal 
atsiras draugų, kurie norėtų man parašyti. 
Mano adresas: Mituvos g. 1-2, 74001 Pau-
lių k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav.

Jūratė Bakšaitytė
(užrašė mama Nijolė)

Svajonės,
virstančios piešiniais

Esu Vilūnė. Man 15 metų. Gimiau ir užaugau Vilniuje. Turiu 
mamą, tėtį ir brolį Dominyką. Be to, beprotiškai linksmą labrado-
ro retriverę, vardu Bitė. Kadangi labai myliu arklius, miškus, van-
denis, svajoju gyventi nuosavame name ir tikiu Dievą, visa tai 

bandau nupiešti, nes man labai patinka tai daryti. Norėčiau turėti tikrą piešimo mokytoją, bet 
niekur nerandame tokios, kuri sutiktų nors kartą per savaitę ar mėnesį porai valandų užsukti į mūsų namus. Gal 
jūs žinote, kas galėtų man padėti įgyvendinti šią svajonę?

Mūsų šeima mėgsta keliauti. Jau lankėmės Slovakijoje ir Kroatijoje. O pernai rudenį net viena (tiesa, su moky-
tojais ir mokyklos draugais) vykau į Lenkiją dalyvauti „Žaidynėse be sienų“. Pirmąją dieną stebėjome visų septy-
nių žaidynėse dalyvavusių šalių – Lietuvos, Vokietijos, Slovakijos, Lenkijos, Vengrijos, Belgijos ir Čekijos – prisis-
tatymus. Lietuva pirmą kartą buvo pakviesta į šį renginį. Visą kitą dieną praleidome Varšuvos senamiestyje, kur 
turėjome atlikti įvairias užduotis. Trečią dieną vyko pagrindinės varžybos, per kurias turėjau galimybę išbandyti 
elektrinį vežimėlį. Labai patiko. 

Žaidynių pabaigoje stebėjome riterių pasirodymą ir net patys buvome įšventinti į riterius. Be to, vykome į 
Karalių rūmus. Pamatėme daug gražių dalykų. Vakarojome prie laužo, dalyvavome šokių vakarėlyje. Aš šokau 
su slovaku ir nenorėjau, kad tas vakaras baigtųsi. Visą laiką mus lydėjo policijos ir greitosios pagalbos ekipažai. 
Labai gaila buvo išvažiuoti, nors ir pasiilgau šeimos. Šios kelionės niekada nepamiršiu. Aš pati negaliu vaikščioti, 
bet jei kas nors padeda (arba su vaikštyne), einu visai nieko sau. Dėl to džiaugiuosi.

Nuo septynerių metų lankau „Atgajos“ mokyklą. Pakliuvau į puikią klasę. Iš ryto ją lanko 7 vaikai, o po pa-
mokų – 8. Kiekvieną dieną būna po 6 pamokas. O po pamokų dar laukia 
būreliai. Džiaugiuosi, kad lankau šią mokyklą, turiu puikių mokytojų, 
nuoširdžių draugų. Labai gerai sutariu su kineziterapeute Jurga. Ji mane 
ne tik mankština, bet sykį net dešimčiai dienų buvo priglaudusi, kai ma-
mą išleidau į Italiją, o tėtis tuo metu dirbo Danijoje. Man tada buvo labai 
sunku, bet ištverti išsiskyrimą padėjo draugė. Turime mes ir labai nuos-
tabią auklėtoją. Jos vardas Donata. Ji tikra vaikų draugė, nes puikiai mus 
supranta ir moka padėti. Kai po pamokų būname labai pavargę, išsiver-
dame arbatos, kartais užsidegame žvakutę, susėdame ir bendraujame, 
klausomės muzikos. Be galo gera taip sėdėti ir kalbėtis. Džiaugiuosi 
savo gyvenimu, nes mane supa geri žmonės. Silvija Šneideraitytė

Vilniaus pedagoginio universiteto studentė

Taigi, apžvelgę neįgaliųjų meninei veiklai skir-
tas žurnalo „Viltis“ publikacijas, galime daryti iš-
vadas, kad: 
• Menų terapija sutrikusio intelekto asmenims yra 

iš tiesų reikalinga.
• Straipsnių autoriai iš visos Lietuvos, dalydamie-

si gerąja patirtimi, labai vertina menų terapiją, 
tačiau pagrindinis keblumas teikiant šia paslau-
gą yra nepakankamas menų terapijos kaip feno-
meno suvokimas, specialistų profesionalų trūku-
mas, vieningos sisteminės universitetinės pro-
gramos nebuvimas ir neapibrėžtas menų tera-
peuto profesijos statusas. 

Skaitant straipsnius buvo išrenkama kiekviena 
meninė veikla, vykdoma su neįgaliaisiais įvairiose 
ugdymo įstaigose. Šios diagramos duomenys atspindi me-
ninės veiklos pasikartojimo dažnį. Dailė minima 128 kartus 
(prie jos priskiriant keramiką, floristiką, darbus su gamtinė-
mis medžiagomis, fotografiją). Muzika – 67 kartus (13 straips-
nių skirta „Spalvų orkestrui“). Be to, ji minima ir kaip kultū-
rinių renginių sudedamoji dalis.

Kita multifunkcinė meno sritis – teatras, paminėta 
59 kartus. Daugelis šios srities straipsnių skirti tarptauti-
niams neįgaliųjų teatrų festivaliams, vasaros poilsio stovyk-

lose organizuojamiems meni-
niams plenerams. Teatrinė 
veikla suteikia neįgaliajam 
galimybę būti savimi. Atlik-
damas vieno ar kito perso-
nažo vaidmenį, jis mokosi 
reikšti emocijas, ugdo moto-
rinius ir koordinacinius įgū-
džius, savikontrolę. Sponta-
niškos ir nelauktos situaci-
jos skatina kūrybiškumą, 
moko nepasimesti, veikti 
„čia ir dabar“ .

Šokis „Vilties“ žurnalo 
numeriuose minimas 26 kar-

Dailė
Muzika
Teatras
Rankdarbiai
Kultūrinis renginys
Šokis
Projektinė veikla
Literatūra
Dailės terapija
Menų terapijos
Muzikos terapija

128

67
59

52

29

26

18
12

10
7

3
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Ištikimas mūsų žurnalo skaitytojas Vytautas Kontenis iš Baisogalos ir 
vėl mus prisiminė. Atsiuntė ne tik laišką, bet ir daug puikių nuotraukų. 
Net pavydas ima bežiūrint, kaip aktyviai jis gyvena, kiek daug turi 
svajonių. Palinkėkime visi, kad jos išsipildytų.

Man patinka žmonės, kurie maudosi žiemą. Manau sau, jeigu jie taip daro, vadinasi, 
tai normalu. Pats pradėjau grūdintis nuo mažens. Pirmą kartą pamatęs žiemos maudy-
nes ėmiau ir aš atlikinėti grūdinimosi ritualą. Kas žino, gal kada nors sutiksiu Dainių 
Kepenį ir tapsiu tikru sveikuoliu?

Šaunu būtų tas maudynes įamžinti, bet neturiu kokybiškos filmavimo kameros. Gal 
užsidirbęs pinigų nusipirksiu. O dabar ir toliau fotografuoju, piešiu, keliauju, mokausi 
groti akordeonu. Tiesa, sunkiai sekasi išmokti „Venecijos karnavalą“. Bet aš jį įveiksiu. 
Juk kitus kūrinius jau išeina ritmingai pagroti.

O kaip dėl ATEITIES? Norėtųsi turėti nuolatinį darbą, susisukti jaukų lizdelį. Man 
neteko turėti tėčio, tad svajoju pats kada nors juo tapti. Dar traukia skaityti ir dirbti, 
dirbti, dirbti. Kaip Lietuvos himne sakoma: „Tavo naudai ir žmonių gerovei“.

Vytautas Kontenis

Vytautas fotografuoja – 
ir Baisogalą vakarėjant, ir ežiuką sutemus, ir...


