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ĮVADAS 

 

Lietuvos pedagogams trūksta kompetencijų dirbant su elgesio, emocijų sutrikimų turinčiais vai-

kais. Išsivysčiusių pasaulio šalių ugdymo įstaigose, naudojant taikomojo elgesio analizės metodiką, 

edukuojant panašių raidos sutrikimų turinčius vaikus, integruojant juos į bendruomenę, pasiekta pui-

kių rezultatų. Tuo tarpu pedagogai Lietuvoje neturi gebėjimų taikyti pasaulyje naudojamų metodų. 

Kai nežinoma, kaip dirbti su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, trikdomas ugdymo procesas, nepa-

vyksta pasiekti norimų ugdymo rezultatų. 

Dėl šių priežasčių aktualu išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius vaikų, turinčių autizmo 

spektro sutrikimų (arba vaikų, turinčių specialių ugdymosi poreikių bendrai), kaip tikslinės grupės, 

ugdymą, apžvelgti efektyviausius autizmo spektro sutrikimų (toliau – ASS) turinčių vaikų ugdymo 

metodus ir įstaigas, kuriose ugdomi ASS turintys vaikai. Taip pat svarbu atskleisti ASS  turinčių vaikų 

ugdymosi galimybes, sąlygas bei problemas, kylančias ugdymo įstaigoje, atlikti analizę apie taiko-

mojo elgesio analizės metodo taikymo mastą ir efektyvumą Lietuvoje, išanalizuoti esamą situaciją 

Lietuvos ugdymo įstaigose, taikant taikomojo elgesio analizės metodą dirbant su ASS turinčiais vai-

kais / mokiniais, pedagogų, mokytojų padėjėjų, kitų pagalbos mokiniui (vaikui) specialistų poreikį, 

jų kvalifikacijos įgijimo ir tobulinimo galimybes ir pan. 

 

1. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1.1. Teisės aktų, reglamentuojančių vaikų, turinčių ASS (arba vaikų, turinčių specialių 

ugdymosi poreikių bendrai), kaip tikslinės grupės, ugdymą apžvalga 

 

Lietuvos Respublikos švietimo teisinė bazė orientuota į demokratinį, modernų, vaiko gebėji-

mais ir galimybėmis grįstą ugdymąsi, akcentuojant visų mokinių įsitraukimą. Švietimo analizėje „Iš-

šūkiai mokyklai: inkliuzijos link“ (LR ŠMM Švietimo problemos analizė, 2012; 6(70))1 teigiama, 

kad visos Europos Sąjungos (toliau – ES) šalys kaip prioritetą išskiria įrodymais grįsto įtraukiojo 

švietimo politiką. 

Vienas iš Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų 

strategijos patvirtinimo“2, tikslų – suteikti mokiniams, studentams ir jaunimui palankiausias galimy-

bes atskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti individualius ugdymosi bei studijų poreikius. Strate-

gijoje teigiama, kad dalis tėvų ir mokinių nepatenkinti mokykloje vyraujančiu ugdymo stiliumi ir 

pageidauja švietimo sistemoje daugiau alternatyvų, nukreiptų į individualių gebėjimų ugdymą ir as-

menybės tobulėjimą. Tai aktualu ir kaimo, ir miesto vaikams, socialinės atskirties rizikos grupėms, 

emigrantams, individualių ugdymosi poreikių turintiems vaikams, kurie sunkiai integruojami į bendrą 

besimokančiųjų srautą ir lieka anapus daugelio visuomeninių procesų. Šiam strategijos tikslui pasiekti 

numatoma rūpintis emociniu ugdymu, užtikrinti naudojimosi švietimu pirmenybę individualių ugdy-

mosi poreikių turinčių asmenų grupėms ir pan. 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. patvirtintame Sveikatos 

netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plane3 konstatuojama, kad vaikų raidos sut-

rikimų ankstyvoji diagnostika, reabilitacija ir pagalba šeimai padeda gerinti šių vaikų socialinę adap-

taciją. Vaikų psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos savivaldybių psichikos sveikatos 

centruose, tačiau daugumoje šių centrų trūksta specialistų, kurie užtikrintų kokybiškas paslaugas vai-

kams ir jų tėvams. Siekiant plėtoti kompleksines vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros 

                                                 
1Švietimo analizė „Iššūkiai mokyklai: inkliuzijos link“ (LR ŠMM Švietimo problemos analizė. 2012; 6(70)). Prieiga per internetą: 

https://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/Issukiai_mokyklai.pdf. 
2Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos 

patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2013-12-30, Nr. 140-7095. 
3Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-815 „Dėl sveikatos netolygumų mažinimo 

Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“. TAR, 2014-07-17, Nr. 10332. 
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paslaugas, ES struktūrinių fondų investicijos 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu buvo skirtos 

penkiems regioniniams diferencijuotos kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai cent-

rams įsteigti ir aprūpinti reikalinga įranga, investuojant į transportą, reikalingą mobilioms paslaugoms 

teikti. Šiuose regioniniuose centruose glaudžiai bendradarbiaujama su bendruomenėse dirbančiais as-

mens sveikatos priežiūros specialistais, švietimo ir socialinės apsaugos įstaigomis, teikiama pagalba 

visoms vaikų grupėms ir jų šeimoms. Vis dėlto tiek vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, 

tiek vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybė ir prieinamumas Lie-

tuvoje išlieka nepakankami, todėl būtina užtikrinti sklandžią šių paslaugų plėtrą ir investicijų tęsti-

numą. 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-

383 patvirtintame Vaikų sveikatos tikrinimo apraše4 yra nustatyti privalomų profilakti-

nių vaikų sveikatos bei ankstyvojo amžiaus vaikų (iki 4 metų) psichomotorinės raidos 

tikrinimo reikalavimai ir tvarka. Psichomotorinės raidos tikrinimo tikslas – išaiškinti ir 

koreguoti rizikos sveikatai veiksnius, nustatyti, ar vaiko sveikatos būklė atitinka jo au-

gimo ir brendimo pagal amžių ir lytį normatyvus, o, išaiškinus vaikų raidos sutrikimų 

riziką, juos siųsti toliau tirti ir gydyti. Vaiko psichomotorinės raidos tikrinimas apima 

pagrindines vaiko raidos sritis (bendrąją motoriką, smulkiąją motoriką, pažinimą, kal-

bos supratimą, kalbos išraišką, savitvarką, socialinę ir emocinę raidą) ir sudaro prielai-

das anksti identifikuoti galimus raidos sutrikimus, nes, nustačius raidos sutrikimo riziką, 

numatomas išsamesnis vaiko raidos įvertinimas. Tikrinimą atlieka šeimos medicinos 

paslaugas teikiantis šeimos gydytojas ar vaikų ligų gydytojas asmens sveikatos priežiū-

ros paslaugas teikiančioje įstaigoje, kurioje vaikas yra prirašytas. Šeimos medicinos 

paslaugas teikiantis šeimos ar vaikų ligų gydytojas, atlikęs vaiko psichomotorinės rai-

dos tikrinimą ir nustatęs raidos sutrikimo riziką, siunčia vaiką į pirminio lygio paslaugas 

teikiantį psichikos sveikatos centrą arba antrinio lygio paslaugas teikiančią vaikų raidos 

sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros 

įstaigą. Įtarus, kad vaikas galimai turi ASS, užtikrinamas pirminis ištyrimas ir reikalin-

gas minimalus gydymas (gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro ar gydytojo psichiatro 

konsultacija, psichologo konsultacija ir psichologinė pagalba) ar, esant indikacijoms, 

užtikrinamas savalaikis vaikų siuntimas į antrinio ir tretinio lygio paslaugas teikiančias 

asmens sveikatos priežiūros įstaigas kompleksiniam vaiko raidos įvertinimui, reabilita-

cijos programos sudarymui, vaiko, jo tėvų (šeimos) konsultavimui, rekomendacijų švie-

timo įstaigoms rengimui arba vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslau-

goms gauti, jei nepakanka pirminio lygmens teikiamų paslaugų  diagnozei nustatyti. 

Psichikos sveikatos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. ba-

landžio 3 d. nutarimu Nr. X-1070 „Dėl Psichikos sveikatos strategijos patvirtinimo“5, 

numatyta plėtoti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, didinant 

jų apimtį, gerinant kokybę. Vienas iš vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei 

efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties uždavinių yra vaikų psichikos ir vaikų anksty-

vosios raidos sutrikimų profilaktikos, ankstyvosios  diagnostikos, vaikų raidos sutri-

kimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams, tu-

rintiems psichikos ir (ar) ankstyvosios raidos sutrikimų, prieinamumo ir kokybės geri-

nimas. Vykdant šį uždavinį, siekiama parengti ir įgyvendinti bandomąją vaikų, turinčių 

ASS, tėvų mokymo programą ir išleisti metodines rekomendacijas specialistams; su-

kurti diagnostikos metodikas, kaip sveikatos priežiūros specialistams dirbti su įvairio-

mis vaikų ir paauglių grupėmis, taip pat ir su vaikais, turinčiais ASS; sukurti  ir įdiegti 

į asmens sveikatos priežiūros sistemos praktiką vaikų ir paauglių psichikos sveikatos 

                                                 
4Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-383 „Dėl vaikų sveikatos tikrinimo aprašo 

patvirtinimo“. TAR, 2015-03-26, Nr. 4324. 
5Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. X-1070 „Dėl Psichikos sveikatos strategijos patvirtinimo“. 

Valstybės žinios, 2007-04-14, Nr. 42-1572. 
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priežiūros integruotų paslaugų modelį, apimantį pirminio, antrinio ir tretinio lygio pas-

laugas dviejose asmens sveikatos priežiūros srityse – vaikų ir paauglių psichikos svei-

katos priežiūros (vaikų ir paauglių psichiatrija) ir vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios 

reabilitacijos. Pagal šį modelį suformuoti mobilias komandas, skirtas atokiose vietovėse 

gyvenantiems pacientams lankyti, remiantis geriausia tarptautine praktika (komandai 

vadovauja gydytojas,  kiti komandos nariai yra psichologai, socialiniai darbuotojai, 

slaugytojai ir kt.) ir pagal poreikį aprūpinti transporto priemonėmis ir reikiama įranga 

psichikos sveikatos priežiūros paslaugoms teikti bei parengti ir patvirtinti įstatymo vyk-

domuosius teisės aktus, reglamentuojančius šių paslaugų teikimą ir apmokėjimą. Turėtų 

būti teikiamos šios paslaugos: vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija (ambula-

torinė pagalba, dienos stacionaro paslaugos, mobiliosios komandos paslaugos); vaikų ir 

paauglių psichiatrijos dienos stacionaras; individualios ir grupinės psichoterapijos tai-

kymas vaikams ir šeimoms; mobilusis ir nuotolinis ambulatorinis tęstinis gydymas, pa-

siekiant vaikus ir šeimas, gyvenančius atokiose vietovėse; vaikų ir paauglių psichiatrijos 

stacionaras; parengti ir įgyvendinti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos 

mokymo programą (tikslinė grupė – vaikų ligų gydytojai, vaikų neurologai, fizinės me-

dicinos ir reabilitacijos gydytojai, medicinos psichologai, logoterapeutai, kineziterapeu-

tai, socialiniai darbuotojai, slaugytojai, teikiantys vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios 

reabilitacijos paslaugas). 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme įtvirtinta, kad socialinės paslaugos vaikui su 

negalia teikiamos sudarant sąlygas jam gyventi savo šeimoje, augti sveikoje ir saugioje aplinkoje ir 

organizuojant pagalbą, suderintą su švietimu ir ugdymu, asmens sveikatos priežiūra ir specialiosios 

pagalbos priemonėmis. Tai turi padėti vaikui su negalia formuoti savarankiško gyvenimo įgūdžius, 

palaikyti ir stiprinti socialinius ryšius su šeima, artimaisiais ir visuomene. Todėl, siekiant užtikrinti 

kokybišką ugdymą ir tinkamą įtraukiojo švietimo aplinką (įskaitant individualius vaiko poreikius a-

titinkančių paslaugų teikimą), svarbiausia yra kokybiškų paslaugų įvairovės plėtra bei paslaugų nuo-

seklumas ir ilgalaikis prieinamumas ir vaikui, ir jo šeimai. 

Nepaisant to, kad yra parengti reikalingi atskirų ministerijų reguliavimo srityse esantys teisės 

aktai, steigiamos pagalbą teikiančios įstaigos ir specialistų etatai, tyrimai rodo, kad praktikoje stoko-

jama tarpinstitucinio bendradarbiavimo, kuris yra būtinas užtikrinant tinkamą įtraukiojo švietimo ap-

linką ASS turintiems vaikams: tiek individualių poreikių nustatymo, tiek paslaugų, nustačius porei-

kius, teikimo procesuose, užtikrinant šių procesų kokybę, nuoseklumą ir darną. Todėl  Lietuvos Res-

publikos švietimo ir mokslo ministras, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 

ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-

651/A1-455/V-1004 patvirtino Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos prie-

žiūros paslaugų tvarkos aprašą6, kuris sudaro įstatymines prielaidas anksti identifikuoti galimus vaiko 

raidos sutrikimus, nustatyti jo specialiuosius ugdymosi poreikius (toliau – SUP) ir koordinuotai teikti 

švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų (as-

menims, turintiems didelių ar labai didelių SUP, – iki 21 metų) bei jų tėvams (globėjams, rūpinto-

jams). 

Sveikatos priežiūros įstaigos specialistai, nustatę vaiko raidos sutrikimą, rekomenduoja vaiko 

tėvams (globėjams, rūpintojams) kreiptis į jų (vaiko) gyvenamosios vietos savivaldybės tarpinstitu-

cinio bendradarbiavimo koordinatorių dėl pagalbos, siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros 

įstaigos specialistų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. Sveikatos priežiūros įstaiga informuoja sa-

vivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių pagal vaiko gyvenamąją arba įstaigos vietą, kai vaiko atstovai 

pagal įstatymą neužtikrina sveikatos priežiūros paslaugų vaikui teikimo arba atsisako bendradar-

biauti. 

Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo 

tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių 

                                                 
6Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo 

pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“. TAR, 2017-08-30, Nr. 13864. 
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ryšių kokybę. Pagal Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros pas-

laugų tvarkos aprašą tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius renka, kaupia ir analizuoja in-

formaciją, susijusią su vaiku ir jo aplinka; jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių  

priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos vaikui ir / ar jo tėvams 

(globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo; nustato koordinuotai teikiamų paslaugų po-

reikį; priima ir nagrinėja vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių 

švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, prašymus / infor-

maciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų; inicijuoja jų teikimą. Kai į tarpinstitucinio bendradarbia-

vimo koordinatorių kreipiasi vaiko, turinčio ASS, tėvai (globėjai, rūpintojai), jie kartu, įvertinę šei-

mos poreikius ir savivaldybėje esančius švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų  

resursus, ieško optimalaus vaiko ir šeimos poreikius tenkinančio sprendimo ir vaiko sveikatą ir psi-

chomotorinę raidą arba mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines asmenybės ir 

ugdymosi problemas padedančių įveikti pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos 

(toliau – Tarnyba) rekomendacijų. Vaikui pereinant iš vienos ugdymo pakopos į kitą arba keičiant 

švietimo įstaigą, savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius inicijuoja tarpžiny-

binius specialistų susitikimus, kuriuose dalyvauja vaiką ugdantys pedagogai, būsimi vaiko pedagogai, 

vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai ) ir kiti suinteresuoti asmenys; susitikimų metu aptariamos visos svar-

bios aplinkybės (vaiko ugdymosi ypatumai, reikalavimai aplinkai, pagalbos resursai ir kt.). 

Vaikų / mokinių, turinčių SUP, ugdymą įgyvendina visos privalomąjį ir visuotinį švietimą tei-

kiančios mokyklos, kiti švietimo teikėjai, atskirais atvejais – mokyklos (klasės), skirtos mokiniams, 

turintiems SUP, ugdyti, vadovaudamiesi Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo 

kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nuta-

rimu Nr. 7687, ir Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mo-

kymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-10198, kitais teisės aktais. 

Bendrojo ugdymo mokyklos skirstomos į bendrąsias mokyklas ir mokyklas SUP turintiems 

mokiniams: bendrosios bendrojo ugdymo mokyklos vykdo privalomą ir valstybės garantuojamą mo-

kinių iki 16 metų ugdymą pagal bendrojo pradinio, pagrindinio ugdymo programas, visuotinį švietimą 

pagal bendrojo vidurinio ugdymo programą ir teikia reikiamą švietimo pagalbą, o bendrojo ugdymo 

mokyklos SUP turintiems mokiniams vykdo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pritaikytas 

dėl išskirtinių gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų ar nepalankių aplinkos veiksnių SUP turintiems 

mokiniams bendrojo ugdymo programas atitinkamai pritaikytoje mokymosi aplinkoje ir teikia rei-

kiamą švietimo pagalbą. 

Pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvų protokolą, ratifikuotą 2010 

m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. XI-854 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo ratifikavimo“9 neįgaliesiems turi būti tinkamai pritaikytos 

sąlygos pagal asmens poreikius, teikiama būtina parama ir veiksmingos individualizuotos paramos 

priemonės bendroje švietimo sistemoje, siekiant sudaryti sąlygas neįgaliųjų veiksmingam švietimui 

aplinkoje, kuri geriausiai skatina jų akademinį ir socialinį vystymąsi. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turintys SUP, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias valstybines ir 

savivaldybių bendrąsias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems 

mokiniams. Mokiniai, turintys ASS, gali ugdytis ir bendrųjų mokyklų specialiojo ugdymo skyriuose, 

specialiosiose klasėse (grupėse), jeigu jiems nustatyti dideli ar labai dideli SUP. 

                                                 
7Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, 

tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2013-09-05, Nr. 94-4697. 
8Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2004-

07-01, Nr. 103-3809. 
9Lietuvos Respublikos 2010 m. gegužės 27 d. įstatymas Nr. XI-854 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos 

Fakultatyvaus protokolo ratifikavimo“. Valstybės žinios, 2010-06-10, Nr. 67-3350. 
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Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų plane, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-52710, nu-

matyta statyti naujus ir pritaikyti neįgaliesiems senus švietimo  pastatus; įsigyti specialiųjų mokymo 

priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių; kurti ir diegti bei pritaikyti skaitmeninio 

ugdymo turinį mokiniams, turintiems SUP; tobulinti mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių 

asmenų, savivaldybių švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių 

specialistų kvalifikaciją dirbti su įvairiomis SUP turinčių mokinių grupėmis; įgyvendinti priemones, 

skirtas mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš švietimo sistemos ir didinti anksti ją palikusiųjų 

įtrauktį; organizuoti kompleksinę pagalbą vaikui ir šeimai. 

Siekiant įtraukiojo ugdymo kokybės, vienas iš pagrindinių sėkmę lemiančių veiksnių yra pozi-

tyvus švietimo įstaigos administracijos, mokytojų, mokykloje dirbančių specialistų, mokytojo padė-

jėjų požiūris į skirtingų poreikių turinčius mokinius ir jų ugdymąsi drauge su bendraamžiais, taip pat 

noras ir iniciatyva bendradarbiauti su kolegomis ir kitais specialistais veiksmingai įveikiant mokinių 

skirtybes švietimo įstaigoje ir klasėje (grupėje). Siekiant skatinti teigiamą mokytojų požiūrį į įtraukųjį 

ugdymą, jiems turi būti užtikrinamos nuolatinio mokymosi galimybės, pagalba, reikiami ištekliai, jų 

supažindinimas su praktine sėkmingos inkliuzijos patirtimi, teikiant jiems profesinę bei emocinę pa-

ramą ir pagalbą. Švietimo įstaigai rengiantis ugdyti ASS turintį vaiką, mokytojai, švietimo pagalbos 

specialistai, mokytojo padėjėjai, ugdysiantys vaiką, turi būti papildomai specialiai mokomi darbo su 

ASS turinčiais vaikais specifikos (alternatyviosios komunikacijos mokymo, aplinkos struktūravimo 

ypatumų ir kt.). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. 

įsakymu Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“11 , mokytojai, 

dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, privalo būti išklausę 

specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios 

pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 

„Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programos patvirtinimo“12, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės 

apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas 

netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų 

programas). Taip pat aukščiau nurodytame teisės akte minima, kad ugdyti specialiųjų klasių / grupių 

mokinius, turinčius intelekto sutrikimą ir ASS, gali mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos 

šakos pedagogo (oligofrenopedagogo, specialiojo pedagogo) kvalifikaciją arba turintys ne mažesnį 

kaip 10 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d., dirbant specialiojoje klasėje / grupėje 

mokiniams, turintiems intelekto sutrikimą. Ugdant vaikus bendrojo ugdymo bendrosios mokyklos 

specialiojoje klasėje / grupėje, švietimo įstaigoje sudaromos galimybės juos ugdyti bendrosiose 

klasėse per atskirų mokymo dalykų pamokas, dalyvauti bendrose mokyklos veiklose, renginiuose, 

neformaliajame švietime. 

Siekiant įgyvendinti Valstybinės  švietimo 2013–2022 metų strategijoje nurodytą tikslą pasiekti 

tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų daugumą sudaro apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir 

rezultatyviai dirbantys mokytojai ir dėstytojai, parengtas ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-683 patvirtintas Pedagogų rengimo modelis13. Jame 

pateikiamos esminės ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, bendrojo 

ugdymo mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų (socialinių pedagogų, surdopedagogų, 

tiflopedagogų, logopedų, specialiųjų pedagogų) atrankos į pedagogines studijas, rengimo ir 

                                                 
10Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. V-527 „Dėl vaikų įtraukties mokytis ir 

įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“. TAR, 2017-06-28, Nr. 10872. 
11Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų 

kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“. TAR, 2014-08-29, Nr. 11394. 
12Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2007-12-22, Nr. 136-5546. 
13Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-683 „Dėl pedagogų rengimo modelio aprašo 

patvirtinimo“. TAR, 2017-09-14, Nr. 14646. 
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profesinio augimo kaitos nuostatos, pristatoma pedagogų karjeros sistema. Modelyje iškelti 

uždaviniai: siekti, kad pedagogų rengimo programose studijuotų tik pažangūs ir pedagoginiam darbui 

motyvuoti asmenys; užtikrinti pedagogų rengimo lankstumą, pedagogų rengimo būdų įvairovę, 

sudarančią galimybes į pedagogo profesiją pritraukti gabius ir pedagoginiam darbui motyvuotus 

asmenis; atnaujinti pedagogų rengimo turinį; sudaryti sąlygas nuosekliam pedagogų profesiniam 

augimui ir tobulėjimui. Siekiant užtikrinti tinkamą pedagogų rengimo ir poreikio balansą, turėtų būti 

nuolat vykdomi prognostiniai pedagogų poreikio tyrimai, kurie leistų numatyti, ne tik kiek ir kokių 

pedagogų apibrėžtu laikotarpiu  reikės, bet ir pagrįstai formuotų pedagogų rengimo užsakymą 

aukštosioms mokykloms, užtikrintų efektyvų finansavimo planavimą ir naudojimą, nukreipiant 

finansinius ir žmogiškuosius išteklius reikalingiems specialistams rengti. 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme teigiama, kad piliečiai pagal poreikį turi teisę gauti 

specialiąją, pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministras 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-897 „Dėl pedagoginės ir psichologinės pagalbos 

teikimo modelio“14 nustatė trijų lygmenų pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelį. 

Pirmojo lygmens paskirtis – teikti pirminę specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą arčiausiai 

vaiko esančioje aplinkoje, ugdymo įstaigos pedagogams teikti metodinę pagalbą, šviesti įstaigos 

bendruomenę, šeimas ugdymo ir psichologiniais klausimais. Šias funkcijas atlieka ugdymo įstaigos 

švietimo pagalbos specialistai ir mokyklos vaiko gerovės komisija. Antrojo lygmens paskirtis – teikti 

specialiąją, pedagoginę ir psichologinę pagalbą, jei jos negali suteikti pirmojo lygmens specialistai 

dėl jų pačių stygiaus arba specializacijos stokos. Šias funkcijas atlieka Tarnyba. Trečiojo lygmens 

paskirtis – formuoti specialiosios, pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo šalies mastu 

strategiją ir jos įgyvendinimą. Už tai atsakingas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, 

kurio steigėjas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 

Pedagogų veikla konstruojama akcentuojant ne vaikų, turinčių ASS, drausminimą, 

kontroliavimą ar ypatingą globą, o palankios jiems aplinkos sukūrimą, jų pozityvaus elgesio 

skatinimą, stiprinimą, palaikymą, diegiant pozityvaus elgesio palaikymo sistemą. Vaiko ugdymo 

būdai ir metodai, jo elgesio valdymo technikos parenkamos ir taikomos individualiai, atsižvelgiant į 

ASS lygį, vaiko socialinius įgūdžius, individualius vaiko gebėjimus ir poreikius, Tarnybos ir gydytojų 

rekomendacijas, glaudžiai bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kitais 

specialistais. Pozityvaus elgesio palaikymo sistemos diegimą, palankaus švietimo įstaigos 

bendruomenės požiūrio į SUP turinčius vaikus formavimą švietimo įstaigoje inicijuoja ir koordinuoja 

mokyklos vaiko gerovės komisija, vadovaudamasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir 

jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-31915. Vaiko gerovės komisija atlieka mokinių SUP pirminį 

įvertinimą, vykdo mokyklos bendruomenės švietimą, teikia nuolatinę pagalbą mokytojams, 

ugdantiems vaikus, turinčius SUP, įtraukties būdu, juos konsultuojant, kartu dirbant pamokų metu ir 

taip įgalinant mokytojus teikti vaikams personalizuotą pagalbą mokantis. 

Mokinių SUP įvertina ir specialųjį ugdymą ar švietimo pagalbą skiria Tarnyba, vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 patvir-

tintu Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) peda-

goginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ug-

dymosi skyrimo tvarkos aprašu16. Dėl vaiko SUP įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo 

pagalbos skyrimo į Tarnybą gali kreiptis vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) arba mokyklos, kurioje ugdo-

mas vaikas, vaiko gerovės komisija, gavausi tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą. 

                                                 
14Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-897 „Dėl pedagoginės ir psichologinės 

pagalbos teikimo modelio“. Valstybės žinios, 2003-07-25, Nr. 74-3451. 
15Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. V-319 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos 

sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. TAR 2017-05-03, i. k. 2017-07380. 
16Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1775 „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi 

poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais 

įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo“. Žin. 2011, Nr. 122-5769, i. k. 1112070ISAK00V-1775. 
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Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakyme Nr. V-662 

„Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“17 yra nus-

tatyta, kad Tarnyba gali veikti tik tada, jei joje dirba specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, 

socialinis pedagogas, Tarnyba yra įsigijusi asmens pedagoginio psichologinio vertinimo metodikas, 

joje yra įrengti atskiri kabinetai ir kompiuterizuotos darbo vietos. Pagal galimybes Tarnyba pasitelkia 

gydytoją vaikų neurologą ir (ar) gydytoją neurologą. Tarnybos specialistai įvertina asmens mokymosi 

sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines asmenybės ir ugdymosi prob-

lemas, mokinio (vaiko) SUP pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu as-

pektais, nustato vaiko brandumą mokyklai, prireikus skiria specialųjį ugdymąsi; teikia psichologinę, 

socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą mokiniams (vaikams), specialiąją pedagoginę 

pagalbą SUP turintiems asmenims iki 21 metų; teikia psichologinę pagalbą mokytojams ar kitiems 

švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje, jei savival-

dybės vykdomoji institucija Tarnybai yra delegavusi šią funkciją; teikia informacinę, ekspertinę ir kon-

sultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei švietimo įstaigoms, jų pedagoginiams darbuoto-

jams; teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą švietimo įstaigose, ku-

riose nėra pagalbos mokiniui specialistų; koordinuoja švietimo pagalbos teikimą savo aptarnaujamos 

teritorijos mokiniams (vaikams), jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, kitiems švietimo 

įstaigos darbuotojams ir švietimo teikėjams. Tarnyba rekomenduoja mokiniui arčiau jo gyvenamosios 

vietos esančią ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą, atsižvelg-

dama į mokinio SUP ir mokyklos galimybes užtikrinti ugdymo kokybę. 

Mokinių ugdymas organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programomis, prieš-

mokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ug-

dymo planais. Mokyklos, atsižvelgdamos į mokinio SUP, užtikrina jo ugdymąsi pritaikytoje aplin-

koje, reikiamos švietimo pagalbos teikimą, aprūpinimą specialiosiomis mokymo priemonėmis ir ug-

dymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis. Ikimokyklinio ugdymo programos, priešmo-

kyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, profesinio mokymo prog-

ramos, neformaliojo vaikų švietimo programos pritaikomos, atsižvelgiant į nustatytus mokinio SUP, 

mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir vadovaujantis Tarnybos išvadomis ir rekomenda-

cijomis. 

Mokyklos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai užtikrinti mokinių ugdymąsi / mokymąsi 

ir švietimo pagalbos teikimą, atsižvelgiant į jų SUP, įteisinami mokymo sutartyje, taip pat susitariama 

dėl ugdymo / mokymo pritaikymo ir programos pritaikymo įforminimo. Studijų programos pritaiko-

mos aukštosios mokyklos nustatyta tvarka. 

Švietimo pagalba mokiniams teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsa-

kymu Nr. V-66318, Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių 

reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švie-

timo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-65719, Pedagoginių psichologinių 

tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo mi-

nistro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-662, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui 

ir mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-95020. Prireikus, kai vaikui nustatomi vidutiniai, dideli ar labai dideli 

SUP ir jis negali savarankiškai dalyvauti ugdymo procese, skiriamas mokytojo padėjėjas (vadovau-

                                                 
17Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-662 „Dėl pedagoginių psichologinių 

tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. TAR, 2017-08-31, Nr. 13907. 
18Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-663 „Dėl psichologinės pagalbos teikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. TAR, 2017-08-31, Nr. 13908. 
19Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-657 „Dėl specialiosios pedagoginės 

pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

TAR, 2017-08-30, Nr. 13823. 
20Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-950 „Dėl socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“. TAR, 2016-11-03, Nr. 26187. 
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jantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, pat-

virtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-122921). 

Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui ar (ir) mokinių grupei atlikti su ugdymusi, savitarna, savitvarka 

ir maitinimusi susijusias veiklas, padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis ugdymui 

skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, teikia teksto skaitymo ir konspektavimo bei kitas paslau-

gas. Pagalba mokiniams, turintiems SUP, teikiama ugdymo proceso metu. Apie jos reikalingumą ir 

intensyvumą sprendžia Tarnyba, atsižvelgusi į sveikatos priežiūros įstaigos specialistų išvadas, įver-

tinusi mokinio raidos sutrikimą ir nustačiusi SUP. 

Mokinių priėmimas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, kėlimas į aukštesnę klasę, jų 

perėjimas prie aukštesnio lygmens ugdymo programos, ugdymo programos kartojimas, jos baigimas 

ir pasiekimų gilinimas bei plėtojimas nustatomas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-55622. Pradinio ugdymo programos baigiamosios 

klasės mokinys, išskyrus besimokantį pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, turintis 

patenkinamus visų šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu 

pradinio ugdymo programą, įgijusiu pradinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal pagrindinio ugdymo 

programą. Pradinio ugdymo individualizuotos programos baigiamosios klasės mokinys, turintis visų 

šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pradinio ugdymo 

individualizuotą programą ir įgijusiu teisę mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, išskyrus besimokantį pagal 

pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, turintis patenkinamus visų šios programos ugdymo 

plano dalykų metinius įvertinimus ir teisės aktų nustatyta tvarka atlikęs socialinę-pilietinę veiklą, 

laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą, ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro nustatyta tvarka patikrinus mokymosi pasiekimus, išskyrus atvejus, kai švietimo ir mokslo 

ministro nustatytais atvejais yra atleidžiamas nuo mokymosi pasiekimų patikrinimo, – įgijusiu 

pagrindinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Pagrindinio ugdymo 

individualizuotos programos baigiamosios klasės mokinys, turintis visų šios programos ugdymo 

plano dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo individualizuotą programą 

ir įgijusiu teisę mokytis pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą arba profesinio mokymo 

programas (jų modulius), skirtas asmenims, neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo, ir pritaikytas jų 

SUP. 

Mokiniui, turinčiam SUP dėl ASS ir pateikusiam prašymą mokyklos vadovui kartu su Tarnybos 

pažyma, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų užduočių atlikimo laikas pra-

tęsiamas 25 procentais nustatyto laiko (laiką skaičiuojant nuo užduoties atlikimo pradžios), taip pat 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir brandos egzaminus leidžiama vykdyti mokiniui įpras-

toje ugdymosi aplinkoje vykdytoju skiriant specialųjį pedagogą ar kitą švietimo pagalbą teikiantį spe-

cialistą (vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įs-

kaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, 

buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems SUP, tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švie-

timo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-25823). 

                                                 
21Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. V-1229 „Dėl specialiosios pagalbos teikimo 

mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2011-07-20, Nr. 92-4396. 
22Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žin. 2005, Nr. 46-1526; Žin. 2012, Nr.54-2684, i. k. 1052070ISAKISAK-

556. 
23Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. V-258 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo 

mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2016-03-01: 

Nr. V-94, 2016-02-29, TAR 2016-02-29, i. k. 2016-03988. 
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Apibendrinant aktualu akcentuoti Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūros 2009 m. pa-

teiktas rekomendacijas politikams „Raktiniai inkliuzinio švietimo kokybės plėtros principai“24, ku-

riose apibrėžiamas inkliuzinio švietimo tikslas – padidinti švietimo prieinamumą ir skatinti veiks-

mingą visų mokinių, kuriuos sistema linkusi atskirti, galimybių plėtrą ir savo ugdymosi potencialo 

realizavimą, kitaip tariant, dalyvavimą inkliuzinio švietimo sistemoje užtikrinus kokybiškas švietimo 

paslaugas. Dokumente teigiama, kad vien galimybės mokytis bendrojo lavinimo mokykloje nepa-

kanka. Dalyvavimas reiškia, kad visi mokiniai yra įtraukti į ugdymosi veiklą, kuri kiekvienam iš jų 

yra prasminga. Teigiama nuostata švietimo sistemoje į mokinių įsitraukimą bei dalyvavimą ugdomo-

joje veikloje yra labai svarbus veiksnys. Ne mažiau svarbus švietimo prieinamumą lemiantis faktorius 

yra finansavimo politika ir modeliai. Išteklių ribotumas arba jų nebuvimas gali būti kliuviniu SUP 

turinčių mokinių inkliuzijai ir lygioms galimybėms švietime. Be to, visuose teisės aktuose, kurių į-

gyvendinimas turi bent kiek įtakos švietimo prieinamumo plėtrai, inkliuzinės švietimo sistemos su-

kūrimas turėtų būti įvardintas kaip tikslas. Ypač svarbu, kad įvairių žinybų teisėkūra derėtų tarpusa-

vyje ir atspindėtų inkliuzinio švietimo idėją. 

 

1.2. Efektyvūs ASS turinčių vaikų ugdymo metodai 

 

Efektyvaus ASS turinčių vaikų ugdymo prielaidos. Siekdami tinkamai pasiruošti dalyvavimui 

ASS turinčių vaikų ugdyme, ugdytojai turi įsisąmoninti ASS turinčių vaikų savitumus25, 26: 

1. Akių kontakto stoka nereiškia nepagarbaus elgesio, noro paslėpti savo mintis ar emoci-

jas, ASS turintys vaikai dėl neurobiologinių priežasčių tiesiog negali tinkamai palaikyti 

akių kontakto. 

2. Agresyvus reagavimas į stiprius sensorinius stimulus (stiprų garsą, muziką, pakeltą 

balsą ir pan.) nerodo vaiko emocinio nestabilumo, ASS turintys vaikai dėl neurobiolo-

ginių priežasčių tiesiog negali tinkamai apdoroti kai kurios sensorinės informacijos. 

3. Dėmesio sukaupimo stoka, kai to nori ugdytojas, nerodo vaiko išsiblaškymo, ASS tu-

rintys vaikai dėl neurobiologinių priežasčių pasižymi savitu dėmesio koncentravimu. 

4. Mieguistumas ugdymo proceso metu nebūtinai reiškia vaiko nuobodulį, nesidomėjimą, 

nes ASS turintys vaikai dažnai turi miego sutrikimų, kurie, jeigu nėra tinkamai įveikiami, 

gali apsunkinti ugdymo procesą. 

5. Jautrus reagavimas į aplinkos detales (garsus, spalvas, kvapus ir pan.) ir dėmesio nuk-

reipimas į jas ugdymo proceso metu nerodo vaiko išsiblaškymo ar negebėjimo mokytis, 

ASS turintys vaikai dėl neurobiologinių priežasčių ypatingai jautriai reaguoja į aplinkos 

stimulus. 

6. ASS turinčio vaiko probleminis elgesys yra simptomas, kuriuo vaikas nori pranešti in-

formaciją apie savo sutrikimą bei poreikius ir kuriuo siekiama bei mokomasi siekti 

konkretaus rezultato – poreikių patenkinimo, todėl probleminis elgesys jokiais būdais 

neturi būti teigiamai pastiprinamas, kad nesikartotų ateityje. 

7. Riboti socialiniai – emociniai įgūdžiai gali sukelti įspūdį, kad vaikas nepalankiai nusi-

teikęs ugdytojo atžvilgiu, kas gali sukelti nepalankią reakciją vaiko atžvilgiu, ugdytojui 

to net neįsisąmoninant, bet ASS turintiems vaikams ypač svarbus pozityvus ir palankus 

ugdytojų nusiteikimas jų atžvilgiu, kuris yra būtina efektyvaus ASS turinčių vaikų ug-

dymo sąlyga. 

                                                 
24Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūros rekomendacijos politikams „Raktiniai inkliuzinio švietimo kokybės plėtros principai“. 

Prieiga per internetą: https://www.european-agency.org/sites/default/files/key-principles-for-promoting-quality-in-inclusive-

education_key-principles-LT.pdf. 
25Reaven J. A., Blakeley-Smith A., Nichols S., et al. (2009). Cognitive-Behavioral Group Treatment for Anxiety Symptoms in Children 

with High-Functioning Autism Spectrum Disorders: A Pilot Study. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 24(1), 27–

37. 
26Shattuck P. T., Seltzer M. M., Greenberg J. S., et al. (2007). Change in autism symptoms and maladaptive behaviors in adolescents 

and adults with an autism spectrum disorder. J Autism Dev Disord, 37(9), 1735–47. [PMC free article] [PubMed] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3265360/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17146700
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8. ASS turinčių vaikų ugdymo tikslas yra išplėsti vaiko galimybių aibę ir kuo anksčiau tai 

pradedama bei kuo geriau suplanuota, atlikus detalų sutrikimo ir poreikių įvertinimą, 

tuo didesnė tikimybė, kad galimybių išplėtimas bus įgyvendintas. 

ASS turinčių vaikų ugdymo efektyvumo veiksniai. Remiantis moksliniais tyrimais ir JAV bei 

Vakarų Europos valstybių gerąja praktika, ASS turinčių vaikų intervencijos / ugdymo efektyvumą 

lemia: 

1. Savalaikis ir tinkamas ASS sutrikimo ir individualių vaiko poreikių / raidos įvertini-

mas27. 

2. Tinkamas tėvų įtraukimas į ugdymo procesą28. 

3. Intervencijos savalaikiškumas, neuždelsimas planuoti ir pradėti įgyvendinti interven-

ciją29. 

4. Gerai parengtas individualizuotas intervencijos / ugdymo planas30, 31. 

5. Tinkamas paslaugų koordinavimas (atvejo valdymas)32. 

6. Ugdytojų žinios bei gebėjimas tinkamai atliepti vaiko elgesį ir poreikius33. 

7. Finansiniai, instituciniai – organizaciniai, informaciniai, socialiniai, emociniai, ugdymo 

priemonių ir paslaugų bei kiti ištekliai, reikalingi efektyviam ASS turinčių vaikų ug-

dymo užtikrinimui34. 

ASS turinčių vaikų intervencijos / ugdymo metodai. Jungtinėse Amerikos Valstijose prieš porą 

dešimtmečių buvo paskelbtas ASS turinčių vaikų intervencijos metodų sąrašas, kuris dabar yra 

gerokai pakitęs, nors, neturintieji pakankamai informacijos apie ASS specifiką, kai kuriais metodais 

mėgina naudotis iki šiol. Be abejo, šis sąrašas atspindi mokslines hipotezes apie ASS kilmę, tačiau ne 

visi ugdytojai ir tėvai (globėjai, rūpintojai) žino, kad daugelis mokslinių hipotezių apie ASS 

nepasitvirtino. Taigi ASS turinčių vaikų intervencijų sąraše dar XX amžiaus pabaigoje buvo: 

antialerginis ASS turinčių vaikų gydymas, antigrybeliniai vaistai, antimielių terapija, taikomoji 

elgesio analizė, garsų integracijos treniravimas (angl. auditory integration training, AIT), dieta be 

gliuteno, kognityvinė elgesio terapija, kraniosakralinė terapija, DTT (angl. Discrete trial training), 

DMG (Dimetilglicinas), DMAE (Dimetil amino etanolis), delfinų terapija, Doman / Delacato 

metodas, gydymas vaistais, EPD (angl. Enzyme Potentiated Desensitization), Epsom druskų vonios, 

folinė rūgštis, vitaminas B6, Ginko Biloba papildai, Higashi (Kasdieninė gyvenimo terapija), 

homeopatija, intraveninis imunoglobulinas, laikymo terapija (angl. Holding Therapy), Irlen lęšiai, 

Lovaas metodas, magnetinė terapija, melatoninas, muzikos terapija, šviesos terapija, užimtumo 

terapija, MCT (angl. Mercury chelation therapy), PECS (angl. Picture Exchange Communication 

System), PRT (angl. Pivotal Response Training), PT (angl. Precision Teaching), žaidimų terapija, 

psichodinaminė psichoterapija, Reiki masažas (kūno terapija), SSRI (angl. Selective Serotonin 

Reuptake Inhibitor), sensorinės integracijos terapija, socialinių įgūdžių ugdymas, socialinės istorijos, 

Kalbėjimo-kalbos terapija, Son-Rise programa, TEACCH (angl. Treatment and Education of Autistic 

and related Communication Handicapped Children), Tomatis metodas, gyvūnų (šunų) terapija, 

                                                 
27Warren, Z., McPheeters, M. L., Sathe, N., Foss-Feig, J. H., Glasser, A., & Veenstra-Vanderweele, J. (2011). A systematic review of 

early intensive intervention for autism spectrum disorders. Pediatrics, 127(5), 1303–1311. CrossRefGoogle Scholar. 
28Solomon M., Ono M., Timmer S., et al. (2008). The effectiveness of parent-child interaction therapy for families of children on the 

autism spectrum. J Autism Dev Disord, 38(9), 1767–76. [PMC free article] [PubMed]. 
29Peters-Scheffer N., Didden R., Mulders M., et al. (2013). Effectiveness of low intensity behavioral treatment for children with autism 

spectrum disorder and intellectual disability. Research in Autism Spectrum Disorders, 7(9), 1012–25. 
30Makrygianni M. K., Reed P. A. (2010). Meta-Analytic Review of the Effectiveness of Behavioural Early Intervention Programs for 

Children with Autistic Spectrum Disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 4, 577–93. 
31Reed P., Osborne L. A. , Corness M. (2007). Brief report: relative effectiveness of different home-based behavioral approaches to 

early teaching intervention. J Autism Dev Disord, 37(9), 1815–21. 
32Reed P., Osborne L. A. , Corness M. (2007). Brief report: relative effectiveness of different home-based behavioral approaches to 

early teaching intervention. J Autism Dev Disord, 37(9), 1815–21. 
33Heward, W. L. (2003). Ten faulty notions about teaching and learning that hinder the effectiveness of special education. Journal of 

Special Education, 36, 186–205. 
34Flanagan H. E., Perry A., Freeman N. L. (2012). Effectiveness of large-scale community-based intensive Behavioral Intervention: A 

waitlist comparison study exploring outcomes and predictors. Research in Autism Spectrum Disorders, 6(2), 673–82. 

http://dx.doi.org/10.1542/peds.2011-0426
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A%20systematic%20review%20of%20early%20intensive%20intervention%20for%20autism%20spectrum%20disorders&author=Z.%20Warren&author=ML.%20McPheeters&author=N.%20Sathe&author=JH.%20Foss-Feig&author=A.%20Glasser&author=J.%20Veenstra-Vanderweele&journal=Pediatrics&volume=127&issue=5&pages=1303-1311&publication_year=2011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5519301/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18401693
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verbalinio elgesio terapija, VIT (angl. Vision Integration Therapy), vitaminų / mineralų terapija, MST 

(angl. Multiple subpial transactions), chirurgija. 

Jungtinėse Amerikos Valstijose atlikus longitudinius (tęstinius) ASS turinčių vaikų intervencijų 

efektyvumo tyrimus, XXI amžiaus pirmame dešimtmetyje buvo sudarytas ASS turinčių vaikų 

efektyviausių ugdymo programų sąrašas. 

1. Taikomosios elgesio analizės modeliu paremta programa, vykdoma Children’s Unit at the 

State University of New York at Binghamton. Ši programa ypatinga tuo, kad skiria ypač daug dėmesio 

ugdymo tikslų pagal individualią vaiko raidą bei poreikius iškėlimui ir kompiuterizuotai proceso 

monitoringo sistemai (Romanczyk R. G., Lockshin, S. B., & Matey, L. 2001). 

2. Raidos modeliu paremta programa Denver Model at the University of Colorado Health 

Sciences Center, kuri ypač daug dėmesio skiria žaidimo veikloms, skatinančioms kognityvinį 

(pažintinį) tobulėjimą bei raidą, pabrėždama simbolines funkcijas (Rogers, Hall, Osaki, Reaven, & 

Herbison, 2001). 

3. Raidos intervencijos modeliu paremta programa Developmental Intervention Model at The 

George Washington University School of Medicine, kuri daugiausia dėmesio skiria socialinių sąveikų, 

bendravimo ugdymui, o svarbus jos elementas – tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimas į ugdymo 

procesą, kai namuose tėvai (globėjai, rūpintojai) turi praleisti nemažai laiko su vaiku žaisdami 

žaidimus ant grindų (Greenspan & Wieder, 1997). 

4. Taikomosios elgesio analizės modeliu paremta programa Douglass Developmental Center at 

Rutgers University, kuri iš pradžių išmėgina su vaiku atskirus TAE elementus, patikrina tai, kas vaikui 

tinka labiausiai, ir tik paskui suformuluojamas ugdymo planas, kuris perkeliamas į natūralią vaiko 

aplinką (namus, ugdymo instituciją). Ši programa taip pat daug dėmesio skiria vaiko ugdymui 

namuose (Harris, Handleman, Arnold, & Gordon, 2001). 

5. Taikomosios elgesio analizės modeliu paremta individualizuota paramos programa 

Individualized Support Program at the University of South Florida at Tampa, kuri daugiausia dėmesio 

skiria pozityviai elgsenai (ugdytojų, tėvų, globėjų, rūpintojų), bendraujant su vaiku, be to, ji 

naudojama kaip integrali priemonė vaiko ugdymo ir mokymosi procese. Ši programa daug dėmesio 

skiria tėvų (globėjų, rūpintojų)  mokymui, nes kelia prielaidą, kad vaiko ugdymas namuose yra labai 

svarbi ugdymo(si) dalis. Programa yra palyginti nedidelės trukmės, bet labai intensyvi, taip pat 

siūlanti tolimesnes paslaugas vaikui ir jo šeimai (Dunlap, & Fox, 1999). 

6. Elgesio terapijos modeliu paremta Mokymosi patirčių alternatyvi programa (LEAP, Learning 

Experiences Alternative Program for Preschoolers and Their Parents Preschool at the University of 

Colorado School of Education), skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams), kuri kelia prielaidą, kad ASS turintys vaikai turi kuo dažniau stebėti normalios raidos 

vaikus ir turėti galimybę su jais bendrauti bei mokytis iš jų socialinių įgūdžių (Strain, 1987). 

7. Taikomosios elgesio analizės modeliu paremta esminio atsako modelio programa Pivotal 

Response Model at the University of California at Santa Barbara, kuri, panaudodama TEA elementus, 

ugdo socialinius, komunikacijos ir savireguliacijos (angl. self-management) įgūdžius. Ji pritaikyta 

naudojimui specializuotose intervencijas atliekančiose institucijose, namuose ir mokymo – ugdymo 

įstaigose (Koegel, Koegel, Harrower, & Carter, 1999). 

8. Eklektiniu modeliu paremta „ASS ir susijusių socialinių negalių turinčių vaikų intervencijos 

ir ugdymo programa TEACCH“ (angl. Treatment and Education of Autistic and Related 

Communication Handicapped Children at the University of North Carolina at Chapel Hill School of 

Medicine). Ši programa daug dėmesio skiria vizualinių elementų panaudojimui ugdymo procese, jai 

būdingas aiškiai struktūruotas požiūris į ugdymo procesą (manoma, kad ugdant ASS turinčius vaikus 

labai svarbi aiški struktūra) (Mesibov, 1997: Schopler, Mesibov, & Baker, 1982). 

9. Taikomosios elgesio analizės modeliu paremta LOVAAS programa The University of 

California at Los Angeles (UCLA) Young Autism Project, kuri pirmiausia išsiaiškina konkretaus vaiko 

elgesį labiausiai veikiančias instrukcijas bei schemas, ir teikia rekomendacijas tėvams (globėjams, 
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rūpintojams) apie ASS turinčio vaiko ugdymą namuose, pirmiausiai ugdant vaiko bazinius mokymosi 

įgūdžius, vėliau – kalbos ir dalyvavimo įvairiose aplinkose įgūdžius35. 

10. Taikomosios elgesio analizės modeliu paremta programa Walden Early Childhood Program 

at the Emory University School of Medicine, kuri daug dėmesio skiria tikslų iškėlimui bei specialiam 

mokymuisi (ugdymuisi) institucijoje ir namuose (McGee, Morrier, & Daly, 2001). 

Šios programos yra pripažintos efektyviomis ir XXI a. antrame dešimtmetyje, nors dabar JAV 

yra labiausiai paplitę LOVAAS, DIR ir TEACCH modeliai. Žemiau pateikiame šių modelių 

palyginimą (žr. 1 lentelę). 

 

1 lentelė. LOVAAS, DIR ir TEACCH modelių palyginimas 
 LOVAAS MODELIS 

Taikomoji Elgesio Analizė 
DIR MODELIS 

(Raidos individualių skirtumų, 

grįstas socialinėmis sąveikomis) 

TEACCH 

Modelio tipas Bihevioristinis Emocinis / raidos Edukacinis / mokyklos 
Mokslininkas 

(autorius) 
Lovaas Greenspan Schopler 

Pagrindiniai 

ugdymo 

metodai 

Mokymasis sukuriant specialią 

vaiko interesų patenkinimui 

palankią aplinką (angl. Incidental 

Teaching, Discrete Trial 

Teaching) 

Buvimas su vaiku ten, kur jis yra 

(angl. Floor Time) 
Struktūruotas mokymas 

Tipinė 

intervencija 
Dviejų arba trijų valandų trukmės 

užsiėmimai. Trumpi struktūruoti 

pratimai (3-5 min.), po kurių 

lygiai tiek laiko skiriama laisvam 

vaiko žaidimui (3-5 minutes). 

Ilgesnės pertraukos (10-15 min.) 

po kiekvienos valandos. Laisvas 

žaidimas ir pertraukos 

panaudojami išmoktų įgūdžių 

pritaikymui naujoje aplinkoje. 

20-30 min. trukmės užsiėmimai, 

kai atsisėdama ant grindų ir su 

juo bendraujama / žaidžiama. 

Šios sąveikos skatina vaiko raidą, 

jų metu stengiamasi šiltai 

atkreipti vaiko dėmesį ir tenkinti 

jo poreikius bei interesus 

bendraujant. 

Aplinka formuojama 

remiantis aiškia, konkrečia 

vizualine informacija. 

Vizualiniai tvarkaraščiai, 

veiklos  organizavimo 

strategijos, vizualinio 

darbo (mokymosi) sistema 

naudojama kaip svarbi 

priemonė, padedanti 

vaikui išsiugdyti 

savarankiškumą įvairiose 

srityse. 
Tipinis 

intervencijos 

intensyvumas 

35-40 valandų per savaitę 14-35 valandų per savaitę (nuo 6 

iki 10 kartų, 20-30 min. trukmės 

užsiėmimai ant grindų) 

Iki 25 valandų per savaitę 

Kiti svarbūs 

veiksniai 
Žaidimas su bendraamžiais yra 

svarbi intervencijos dalis, vyksta 

sisteminis įgūdžių perkėlimas į 

natūralią aplinką 

Leidimas vaikui vadovauti 

veikloms yra vienas svarbus 

intervencijos komponentas, bet 

taip pat naudojami pusiau 

struktūruoti problemų sprendimo 

komponentai. 

Ne tik akademinės 

užduotys, bet taip pat ir 

dėmesys komunikacijos, 

žaidimo ir poilsio kokybei. 

Bendrasis 

tikslas / 

strategijos 

Įgūdžiai, kurie turi būti išugdomi, 

suskaidomi į mažesnes dalis, 

kurias vaikas pajėgia suvokti, 

įsisąmoninti bei valdyti, pamažu 

jos apjungiamos į įgūdžius, 

kuriuos vaikas panaudoja (ir 

išmoksta mokytis) natūralioje 

aplinkoje 

Padėti vaikui įveikti sveikos 

emocinės raidos iššūkius ir 

sunkumus, kurie kyla 

ankstyvosios vaikystės 

laikotarpiu, ir kurių įveikimas 

(suvaldymas) yra būtinas 

sėkmingam mokymuisi bei 

prisitaikymui aplinkoje. 

Vaiko stiprybių ir interesų 

puoselėjimas, 

savarankiško darbo 

(mokymosi) įgūdžių 

ugdymas, stiprinant 

komunikacijos, socialinius 

ir poilsio gebėjimus.   

Moksliniai 

tyrimai 
Griežčiausiai kontroliuojami 

ankstyvosios intervencijos 

tyrimai iš visų, kurie kada nors 

buvo paskelbti ASS turinčių 

vaikų intervencijos tema 

(Lovaas, 1987); 

Išsami ASS turinčių vaikų 200 

atvejų analizės, taikant DIR 

intervenciją 2 ir daugiau metų, 

apžvalga, kuri patvirtino 

teigiamą DIR poveikį ASS 

turinčių vaikų ugdymui  

(Greenspan, 1997). 

TEACCH metodu ugdytų 

vaikų longitudiniai tyrimai 

(Venter et al., 1992); 

tyrimai, patikimai 

patvirtinę šiuo metodu 

ugdytų vaikų IQ balo 

padidėjimą atliekant 

                                                 
35Lovaas, O. I. (1987). Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children. Journal of 

Clinical and Consulting Psychology, 55(1), 3–9. CrossRefGoogle Scholar. 

http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.55.1.3
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Behavioral%20treatment%20and%20normal%20educational%20and%20intellectual%20functioning%20in%20young%20autistic%20children&author=OI.%20Lovaas&journal=Journal%20of%20Clinical%20and%20Consulting%20Psychology&volume=55&issue=1&pages=3-9&publication_year=1987
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ilgiausios trukmės longitudiniai 

ASS turinčių vaikų intervencijos 

tyrimai (McEachin, 1993); 
sėkmingai pakartoti moksliniai 

tyrimai (Sallows, 2005 and 

Cohen, 2006). Šie tyrimai 

patikimai įrodė Taikomosios 

Elgesio Analizės kaip ASS 

turinčių vaikų ugdymo metodo 

efektyvumą. 

neverbalines užduotis,  

(Lord and Schopler, 1989), 

nors vaikų komunikaciniai 

ir savireguliaciniai 

gebėjimai patikimai 

nepakito. 

 

Kaip matome, net 7 iš 10 Jungtinėse Amerikos Valstijose efektyviausiomis pripažintų ASS 

turinčių vaikų ugdymo programų paremtos Elgesio analizės modeliu, o likusios (eklektinės) 

programos naudoja elgesio analizės elementus. Vadinasi, galima daryti išvadą, kad Elgesio analizės 

metodą galima laikyti vienu iš efektyviausių ASS turinčių vaikų intervencijos / ugdymo metodų, nors 

yra ir kitų metodų, padedančių efektyviai ugdyti ASS turinčius vaikus. Aukšto funkcionavimo ASS 

atveju JAV bei Europos šalyse plačiausiai naudojama Kognityvinė elgesio terapija, o dėl jos 

naudojimo sutaria ir mokslininkai, ir praktikai – profesionalai. 

Taikomoji elgesio analizė kaip efektyvus ASS turinčių vaikų ugdymo metodas. ASS efektyvios 

intervencijos svarbą yra įtvirtinę ir įvairūs Jungtinių Tautų (A/RES/62/139, A/RES/67/82) bei 

Europos Komisijos dokumentai. Šiuose dokumentuose pažymima, kad siekiant pagerinti ASS 

turinčių asmenų gyvenimo kokybę, labai svarbus moksliškai patvirtintų intervencijos metodų 

naudojimas. Moksliškai pagrįstiems ASS intervencijos metodams priskiriama elgesio terapija, 

taikomoji elgesio analizė bei kiti metodai, kuriuose panaudojami elgesio terapijos arba elgesio 

analizės elementai. 

Elgesio analizė kaip savarankiška praktikos ir mokslo šaka pradėjo formuotis B. F. Skinner, 

Fred Keller, Murray Sidman, James Dinsmoor ir kitų mokslininkų laboratorijose. Šie mokslininkai 

analizavo ryšius tarp aplinkos ir elgsenos bei atskleidė tam tikrus principus ir dėsningumus, 

pasireiškiančius individuose ir populiacijose. Kai šie principai buvo pradėti taikyti elgesio problemų 

sprendimui, susiformavo atskiras praktinių intervencijų ir tyrimų laukas: Taikomoji Elgesio Analizė 

(TAE). Šiuo metu TAE naudojama įvairiose disciplinose: neuromoksluose, psichofarmakologijoje, 

jos pagalba mėginama spręsti įvairias visuomenei aktualias problemas. Daugelyje šalių TAE yra 

integruota į aukštojo mokslo programas dėl smarkiai išaugusių ir vis dar augančių emocinių ir elgesio 

sutrikimų bei ASS turinčių vaikų rodiklių bei jų psichologinės gerovės poreikių. 

Intervencijos, kurios paremtos Taikomosios elgesio analizės modeliu, Šiaurės Amerikoje 

naudojamos plačiausiai ir pripažįstamos pačiomis efektyviausiomis, atsižvelgiant į ASS turinčių 

vaikų ugdymo rezultatus (pagerėję komunikaciniai, socialiniai, pažintiniai ir savireguliacijos 

įgūdžiai). Europos šalyse vyrauja eklektinis požiūris ir nors Taikomosios elgesio analizės atskiri 

elementai yra panaudojami ASS turinčių vaikų intervencijose, visgi plačiai naudojami ir kiti 

intervencijos / ugdymo metodai. 

Pagrindinis ASS intervencijų tikslas – pagerinti ASS turinčių asmenų ir jų šeimų gyvenimo 

kokybę, patobulinant ASS turinčių asmenų įgūdžius, kurie įgalina mokytis ir būti savarankišku, o 

tokių įgūdžių ugdymas moksliškai labiausiai pagrįstas taikant Taikomosios elgesio analizės 

metodus36, 37. Daugelis tyrimų yra patvirtinę TEA intervencijų ir ASS turinčių vaikų funkcionavimo 

ryšį, t. y. TEA grįstas ugdymas pagerina vaiko socialinius, komunikacinius, mokymosi, 

                                                 
36Anagnostou, E., Zwaigenbaum, L., Szatmari, P., Fombonne, E., Fernandez, B. A., Woodbury-Smith, M., Brian, J., Bryson, S., Smith, 

I. M., Drmic, I., Buchanan, J. A., Roberts, W., & Scherer, S. W. (2014). Autism spectrum disorder: advances in evidence-based practice. 

Canadian Medical Association Journal, 186, 509–519. CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar. 
37Maurice, C., Green, G., & Foxx, R. M. (2001). Making a difference: behavioral intervention for autism. Austin: PRO-ED. Google 

Scholar. 

http://dx.doi.org/10.1503/cmaj.121756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3986314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=24418986
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Autism%20spectrum%20disorder%3A%20advances%20in%20evidence-based%20practice&author=E.%20Anagnostou&author=L.%20Zwaigenbaum&author=P.%20Szatmari&author=E.%20Fombonne&author=BA.%20Fernandez&author=M.%20Woodbury-Smith&author=J.%20Brian&author=S.%20Bryson&author=IM.%20Smith&author=I.%20Drmic&author=JA.%20Buchanan&author=W.%20Roberts&author=SW.%20Scherer&journal=Canadian%20Medical%20Association%20Journal&volume=186&pages=509-519&publication_year=2014
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Making%20a%20difference%3A%20behavioral%20intervention%20for%20autism&author=C.%20Maurice&author=G.%20Green&author=RM.%20Foxx&publication_year=2001
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Making%20a%20difference%3A%20behavioral%20intervention%20for%20autism&author=C.%20Maurice&author=G.%20Green&author=RM.%20Foxx&publication_year=2001
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savireguliacijos įgūdžius38, 39. Be to, TEA intervencijose naudojamas konkrečiais duomenimis grįstas 

sprendimų priėmimo modelis ir holistinis į asmenį orientuotas požiūris į žmogų. Kitaip tariant, 

kiekviena TEA intervencija yra individualizuota, atitinkanti konkretaus vaiko raidą, poreikius, 

polinkius, gebėjimus, stiprybes, šeimos kontekstą ir ugdymo namuose galimybes. Intervencija 

prasideda nuo kruopštaus vaiko psichologinio bei raidos profilio įvertinimo bei ugdymo proceso 

planavimo. Planuojant intervenciją, iškeliami konkretūs vaiko ugdymo tikslai, kurie išskaidomi į 

uždavinius, žingsnelius, ir intervencijos vykdymo metu nuolat stebimas vaiko reagavimas į 

intervenciją, fiksuojamas progresas arba atliekami proceso pokyčiai, jeigu planas nepasiteisina40. 

Taikomosios elgesio analizės metodas ypač vertinamas todėl, kad jis paremtas analizės, 

pakartojamumo, socialinės svarbos, atskaitomybės, technikų nuoseklumo, individualizuotų 

kombinacijų, kontekstualumo, neuromokslų vaidmens principais41. 

Pagrindinis taikomosios elgesio analizės tikslas yra ugdyti asmenį taip, kad jis galėtų gyventi 

kuo kokybiškesnį gyvenimą pagal savo neurobiologinius ypatumus: pažinti, mokytis, sąveikauti su 

kitais, kurti pridėtinę vertę. Taikomąja elgesio analize siekiama ASS turinčio vaiko ir jo šeimos bei 

bendruomenės gyvenimo kokybės, įskaitant socialinį gyvenimą, mokymąsi, sveikatą, darbą, 

laisvalaikio veiklas bei atsipalaidavimą42. 

Kai kurie autoriai nevienareikšmiškai vertina Taikomosios elgesio analizės naudojimą43, 44, nes 

modelis klaidingai aiškinamas remiantis vien Skinner’io darbais45, be to, vertinamas kaip doktrina, 

kuri asmenį laiko tiesiog reakcijų į stimulus sistema, aplinkos produktu, formuojamu teigiamų ir 

neigiamų pastiprinimų46, 47, 48, 49. 

Taikomosios elgesio analizės metodas, skirtingai nei kitos ASS turinčių vaikų intervencijos, 

pasižymi aiškia struktūra ir etapais. 

1 etapas: elgesio, kuris bus analizuojamas, parinkimas. Taikomoji elgesio analizė prasideda 

priimant sprendimą, koks elgesys turi būti keičiamas, kas turi būti ugdoma. Bendradarbiaujama su 

šeima, kuri padeda priimti teisingus sprendimus. Įtraukiami ne tik tėvai (globėjai, rūpintojai), bet ir 

kiti vaikai, tariamasi, kokie vaiko įgūdžiai labiausiai pagerintų jo gyvenimo kokybę. 

2 etapas: elgesio matavimas / įvertinimas. Kaip ir bet kuriame moksle, priimamas sprendimas, 

kaip matuoti / įvertinti elgesį, pagal tai keliami intervencijos tikslai (pavyzdžiui, ar pageidaujama, 

kad elgesys kuo dažniau kartotųsi – tuomet matuojamas dažnis, ar kad kuo ilgiau tęstųsi, tuomet 

                                                 
38Fein, D., Barton, M., Eigsti, I. M., Kelley, E., Naigles, L., Schultz, R. T., Stevens, M., Helt, M., Orinstein, A., Rosenthal, M., Troyb, 

E., & Tyson, K. (2013). Optimal outcome in individuals with a history of autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54, 

195–205. CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar. 
39Orinstein, A. J., Helt, M., Troyb, E., Tyson, K. E., Barton, M. L., Eigsti, I.-M., Naigles, L., & Fein, D. A. (2014). Intervention for 

optimal outcome in children and adolescents with a history of autism. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 0, 1–10. 

Google Scholar. 
40Maurice, C., Green, G., & Luce, S. C. (Eds.). (1996). Behavioral intervention for young children with autism: a manual for parents 

and professionals. Austin: PRO-ED. Google Scholar. 
41Anderson, S. R., & Romanczyck, R. G. (1999). Early intervention for young children with autism: continuum-based behavioral 

models. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 24, 162–173. CrossRefGoogle Scholar. 
42Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2013). Applied behavior analysis (2nd ed.). Harlow: Pearson Education. Google 

Scholar. 
43 Baron-Cohen, S. (2014). What scientific idea is ready for retirement? Radical Behaviorism. Prieiga per internetą: 

http://edge.org/response-detail/25473. 
44Cassidy, A., McConkey, R., Truesdale-Kennedy, M., & Slevin, E. (2007). Preschoolers with autism spectrum disorders: the impact 

on families and the supports available to them. Early Child Development and Care, 178, 115–128. CrossRefGoogle Scholar. 
45Chiesa, M. (1992). Radical behaviorism and scientific frameworks. American psychologist, 47, 1287–1311. Prieiga per internetą: 

http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.47.11.1287. 
46Gambrill, E. D. (2012). Propaganda in the helping professions. New York: Oxford University Press. Google Scholar. 
47 Kaufman, R. (2013). ABA vs The Son-Rise program. Prieiga per internetą: 

www.autismtreatmentcenter.org/contents/other_sections/aba-son-rise-program.php. 
48 Lambert, C. (2014). Is it right to ‘normalise’ autism?. Prieiga per internetą: 

http://www.theguardian.com/education/2013/oct/29/specialeducationneeds-autism. 
49Milton, D. (2012). The normalisation agenda and the psycho-emotional disablement of autistic people. Autonomy, the Critical Journal 

of Interdisciplinary Autism Studies, 1, 1–12. Prieiga per internetą: http://www.larry-

arnold.net/Autonomy/index.php/autonomy/article/view/9. 

http://dx.doi.org/10.1111/jcpp.12037
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3547539
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=23320807
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Intervention%20for%20optimal%20outcome%20in%20children%20and%20adolescents%20with%20a%20history%20of%20autism&author=AJ.%20Orinstein&author=M.%20Helt&author=E.%20Troyb&author=KE.%20Tyson&author=ML.%20Barton&author=I-M.%20Eigsti&author=L.%20Naigles&author=DA.%20Fein&journal=Journal%20of%20Developmental%20and%20Behavioral%20Pediatrics&volume=0&pages=1-10&publication_year=2014
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Behavioral%20intervention%20for%20young%20children%20with%20autism%3A%20a%20manual%20for%20parents%20and%20professionals&publication_year=1996
http://dx.doi.org/10.2511/rpsd.24.3.162
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Early%20intervention%20for%20young%20children%20with%20autism%3A%20continuum-based%20behavioral%20models&author=SR.%20Anderson&author=RG.%20Romanczyck&journal=Journal%20of%20the%20Association%20for%20Persons%20with%20Severe%20Handicaps&volume=24&pages=162-173&publication_year=1999
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Applied%20behavior%20analysis&author=JO.%20Cooper&author=TE.%20Heron&author=WL.%20Heward&publication_year=2013
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Applied%20behavior%20analysis&author=JO.%20Cooper&author=TE.%20Heron&author=WL.%20Heward&publication_year=2013
http://edge.org/response-detail/25473
http://dx.doi.org/10.1080/03004430701491721
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Preschoolers%20with%20autism%20spectrum%20disorders%3A%20the%20impact%20on%20families%20and%20the%20supports%20available%20to%20them&author=A.%20Cassidy&author=R.%20McConkey&author=M.%20Truesdale-Kennedy&author=E.%20Slevin&journal=Early%20Child%20Development%20and%20Care&volume=178&pages=115-128&publication_year=2007
http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.47.11.1287
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Propaganda%20in%20the%20helping%20professions&author=ED.%20Gambrill&publication_year=2012
http://www.autismtreatmentcenter.org/contents/other_sections/aba-son-rise-program.php
http://www.theguardian.com/education/2013/oct/29/specialeducationneeds-autism
http://www.larry-arnold.net/Autonomy/index.php/autonomy/article/view/9
http://www.larry-arnold.net/Autonomy/index.php/autonomy/article/view/9
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matuojama trukmė ir pan.). Matavimas yra esminis monitoringo procesui ir intervencijos pritaikymui 

pagal ASS turinčio vaiko poreikius50, 51. 

3 etapas: intervencijos strategijų parinkimas. ASS turinčio vaiko ugdymo efektyvumas 

priklauso nuo tinkamos intervencijos strategijos parinkimo. Taigi, kiekvienam asmeniui keliami 

specifiniai tikslai ir formuluojama specifinė strategija, nors TEA intervencijos yra pagrįstos 

bendraisiais elgesio analizės principais (informacija apie tai, kaip elgesys yra išmokstamas). Elgesys 

apibrėžiamas holistiškai, kaip sąveika tarp biologinio organizmo ir aplinkos, ir ši sąveika nėra statiška, 

bet pasižymi nuolatiniais prisitaikymo iššūkiais, taigi, intervencija koreguojama lanksčiai pagal vaiko 

reagavimo ypatumus52. Nuo XX a. devintojo dešimtmečio nebenaudojami (!) neigiami pastiprinimai, 

bausmės už neteisingai atliktą veiksmą53, 54, 55. 

4 etapas: strategijų įgyvendinimas. Šiame etape įgyvendinama pasirinkta intervencijos 

strategija, renkami duomenys siekiant patikrinti, ar tikslas yra pasiektas. Duomenų rinkimas parodo 

progreso buvimą arba ne, padeda įvertinti tikslo pasiekimo galimybes, stiprybes, silpnybes, grėsmes 

bei apribojimus. Taikomojoje elgesio analizėje duomenų rinkimas ir vertinimas vyksta viso 

intervencijos proceso metu, o ne tik intervencijos pabaigoje. 

5 etapas: pasekmių įvertinimas. Tai yra integrali Taikomosios elgesio analizės, orientuotos į 

individualų atvejį, dalis. Pasekmių vertinimas padeda lanksčiai modifikuoti procesą, jeigu iškeltas 

tikslas nėra laiku pasiekiamas, ir tokios modifikacijos atliekamos tol, kol pageidaujamas pokytis 

įvyksta, pašalinamos ASS turinčio vaiko psichologinės gerovės kliūtys. 

Europos šalyse, kaip ir Jungtinėse Amerikos valstijose, ASS turinčių vaikų ugdymas 

panaudojant Taikomosios elgesio analizės metodą vyksta įtraukiant tėvus (globėjus, rūpintojus) į 

intervencijos procesą56. Deja, Europos šalyse ne tik tėvai (globėjai, rūpintojai), bet ir profesionalai 

vis dar yra per mažai informuoti apie Taikomosios elgesio analizės galimybes. TEA Asociacija 

rekomenduoja susipažinti su šiuo metodu visiems, kurie dalyvauja ASS turinčių vaikų ugdyme / 

intervencijose / gydyme: pediatrams, psichiatrams, socialiniams darbuotojams, kalbos patologams, 

logopedams, darbo terapeutams, klinikiniams ir mokyklų psichologams, socialiniams pedagogams, o 

ypatingai – mokytojams, auklėtojams, ugdymo įstaigų darbuotojams. Susipažinimas su šiuo metodu 

gali padėti tapti geresniu profesionalu, pasitarnaujančiu ASS turinčių asmenų gyvenimo kokybei, o 

kartu ir milijonų su jais susijusių asmenų gyvenimo kokybei57. Taikomosios elgesio analizės metodas, 

kaip mokslas, negali būti privatizuotas58, elgesio analizė yra mokslas, kurį pravartu taikyti valstybiniu 

lygmeniu, nors ASS intervencijos programų yra įvairių, kuriasi savitos intervencinės mokyklos, 

pavyzdžiui, ESDM (Early Start Denver Model), kuris labai paplitęs Italijoje, pagrįstas elgesio 

analizės principais, PBS (Positive Behaviour Support) ir PECS (Picture Exchange Communication 

System), kurie labai paplitę Jungtinėje Karalystėje59. 

Taigi, taikomoji elgesio analizė – tai moksliniais tyrimais pagrįstas ASS turinčių vaikų ugdymo 

metodas, kuriuo analizuojamas bei koreguojamas konkretus vaiko elgesys. Korekcija vyksta keičiant 

elgesio priežastis ir pasekmes. Šis  metodas švietimo, medicinos, socialinėse srityse taikomas ne tik 

minėtoje JAV, Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Švedijoje, bet taip 

                                                 
50Chiesa, M. (1994). Radical behaviorism: the philosophy and the science. Boston: Authors Cooperative. Google Scholar. 
51Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2013). Applied behavior analysis (2nd ed.). Harlow: Pearson Education. Google 

Scholar. 
52Webster, J. (2011). Thank you, Dr. Lovaas. Prieiga per internetą: http://specialed.about.com/b/2011/02/10/thankyou-dr-lovaas.htm. 
53Dillenburger, K. & Keenan, M. (1994). The psychology of smacking children: The dangers of misguided and outdated applications 

of psychological principles. The Irish Psychologist, January. Google Scholar. 
54Goupillot, B., & Keenan, M. (1995). Smacking children. NIBPS Newsletter, 5, 3–6. Google Scholar. 
55ABAI (2014). The association for behavior analysis international position statement on restraint and seclusion. Prieiga per 

internetą: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3089400/. 
56Keenan, M. & Dillenburger, K. (2014). Behaviour analysis: A Primer. iTunes. Prieiga per internetą: 

https://itunes.apple.com/us/book/behaviour-analysis-a-primer/id564540452?mt=11. 
57Jacobson, J. W., Foxx, R. M., & Mulick, J. A. (Eds.). (2005). Controversial therapies in developmental disabilities: fads, fashion, 

and science in professional practice. Malwah: Erlbaum. Google Scholar. 
58Keenan, M., Dillenburger, K., Röttgers, H.-R., & Moderato, P. (2010). Science for sale in a free market economy: but at what price? 

ABA and the treatment of autism in Europe. Behavior and Social Issues, 19, 126–143. CrossRefGoogle Scholar. 
59Frost, L. & Bondy, A. (2002). The picture exchange communication system training manual (2nd edition). Pyramid Educational 

Consultants, Inc. Google Scholar. 
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http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Applied%20behavior%20analysis&author=JO.%20Cooper&author=TE.%20Heron&author=WL.%20Heward&publication_year=2013
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pat ir Danijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Singapūre, Indonezijoje. 

Lietuvoje metodas diegiamas tik privačiame sektoriuje, jį įgyvendina VŠĮ ISADD LIETUVA (Vilnius, 

nuo 2006 metų), VŠĮ ABOS Centras (Vilnius, nuo 2014 metų), Virginija Juškevičiūtė (nuo 20014 

metų). 

Deja, Taikomoji elgesio analizė yra brangiai šeimoms kainuojantis ASS turinčių vaikų ugdymo 

metodas, nes tinkamam ugdymui reikalinga 30–40 val. ugdymo paslaugų per savaitę. Be to, Lietuvoje 

neužtikrintas specialistų rengimas valstybiniu lygmeniu, nėra specialistų, teikiančių Taikomosios 

elgesio analizės paslaugas valstybinėse institucijose. 

Kol vyksta debatai, kokius ASS turinčių vaikų intervencijos / ugdymo metodus turėtų remti 

valstybė, kiekvienais metais Lietuvoje rizikuojama daugiau kaip pusantro tūkstančio asmenų 

(Higienos instituto duomenys, 2016) ir jų šeimų gyvenimo kokybe: uždelsus intervenciją, prasideda 

negrįžtami pokyčiai. Taikomoji elgesio analizė ir kognityvinė elgesio terapija (aukšto funkcionavimo 

ASS atveju) yra moksliniais tyrimais ir gerąja praktika pagrįsti metodai, kurie gali padėti 

tūkstančiams Lietuvos gyventojų gyventi kokybiškesnį gyvenimą. 

Apibendrinant galima teigti, kad vieni efektyviausių metodų, kuriuos galima pasitelkti ASS 

turinčius vaikus, yra taikomoji elgesio analizė ir kognityvinė elgesio terapija (taikoma aukšto 

funkcionavimo lygio ASS atvejais). Taikomojo elgesio analizės metodo tikslas – kuo sėkmingiau 

integruoti vaiką į jo bendraamžių draugiją, jį supančią bendruomenę, ugdyti savarankiškumą ir gerinti 

jo šeimos gyvenimo kokybę (Lambright, 2011). Taikant taikomosios elgesio analizės metodą, norima 

nepageidaujamą vaiko elgesį pakeisti pageidaujamu ir išmokyti jį būtinų socialinių įgūdžių: vaikai 

mokomi komunikuoti, bendrauti tarpusavyje, žaisti, ugdomas savarankiškumas, pagerinami 

mokymosi įgūdžiai, jie paruošiami integracijai į darbo rinką. Taikomosios elgesio analizės metodas 

padeda įveikti ASS simptomus ir įgyti gebėjimų, kurie dėl sutrikimo negali normaliai plėtotis. 

Visos taikomosios elgesio analizės programos yra individualios, paremtos kiekvieno vaiko 

elgesio funkcine analize. Taikomosios elgesio analizės intensyvumas siekia nuo 30 iki 40 valandų̨ 

per savaitę. Dėl tokio intensyvumo programa vaikui dažniausiai kelia teigiamas emocijas, norą daryti 

pažangą. Nepaisant taikomojo elgesio analizės metodo efektyvumo, jo prieinamumą riboja ne tik ją 

galinčių taikyti specialistų ar informacijos stoka, bet ir dideli TEA kaštai, todėl rekomenduotina 

pradėti rengti TEA specialistus valstybiniu lygmeniu, taip pat inicijuoti TEA paslaugų teikimą 

valstybinėse institucijose. 

 

1.3. Įstaigų, ugdančių ASS turinčius vaikus, apžvalga 

 

ASS turinčių vaikų ugdymas Lietuvoje organizuojamas įvairaus tipo, pavyzdžiui, specialiosiose, 

bendrojo ugdymo, ir dydžio švietimo įstaigose. Vienose įstaigose mokiniai priimami mokytis iš visos 

šalies, kitose – gyvenantys tik tam tikroje teritorijose (vietovėje). Jų veikla daugeliu atvejų 

finansuojama iš biudžeto lėšų. Vykdydamos teisės aktais nustatytas funkcijas, švietimo įstaigos 

organizuoja ne tik mokinių (vaikų) ugdymą, bet ir jų maitinimą, pavėžėjimą ar net apgyvendinimą, 

aprūpina mokymo priemonėmis, vadovėliais ir pan. Toliau pateikiama kai kurių ASS turinčių vaikų 

ugdymą vykdančių švietimo įstaigų apžvalga. 

Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla – tai pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, 

kurioje mokosi intelekto ir kompleksinius sutrikimus turintys 7–21 metų amžiaus mokiniai60, 61. 

Mokykloje dirba 34 mokytojai (mokytojai, vyr. mokytojai, metodininkai), 21 popamokinės veiklos 

auklėtojas, 39 pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros 

                                                 
60 Vilniaus ,,Atgajos“ specialiosios mokyklos nuostatai (2014). Prieiga per internetą: http://www.atgajos.vilnius.lm.lt/wp-

content/uploads/2016/05/Nuostatai.pdf 
61Apie mus (Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla) (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.atgajos.vilnius.lm.lt/?page_id=2646 

http://www.atgajos.vilnius.lm.lt/wp-content/uploads/2016/05/Nuostatai.pdf
http://www.atgajos.vilnius.lm.lt/wp-content/uploads/2016/05/Nuostatai.pdf
http://www.atgajos.vilnius.lm.lt/?page_id=2646


19 

specialistas, socialinis pedagogas, gydomosios kūno kultūros mokytojai, spec. pedagogas, logopedai, 

mokytojo padėjėjai)62, 63, 64, 65. 

Siekiant užtikrinti SUP turinčių mokinių ugdymo kokybę ir aplinką pritaikyti jų poreikiams, 

Vilniaus „Atgajos“ specialiojoje mokykloje įrengti pandusai, 3 keltuvai, liftas, kineziterapijos, 

logopedų, muzikos, keramikos, informacinių technologijų kabinetai, aktų, sporto ir koreguojamosios 

kūno kultūros salės, vidinis kiemelis su žaidimų aikštele66. Mokykloje naudojama simboliais paremta 

alternatyvios komunikacijos kompiuterinė programa, vykdomi meno terapijos, meninės veiklos (pvz., 

mokoma dirbti su įvairiomis technologijomis, kurti mandalas, mozaikas, paveikslus ir pan.), 

muzikavimo, šokių, technologinių darbų (pvz., vilnos vėlimas) užsiėmimai, sudarytos sąlygos žaisti 

bočios žaidimą, dalyvauti Jaunojo atleto programoje ir pan. Informacinių technologijų kabinete (jame 

yra planšetinis kompiuteris, interaktyvi lenta, kompiuterio pelės ir pan., alternatyvi klaviatūra) 

mokiniai mokosi dirbti kompiuteriu, tvarkyti, redaguoti tekstus, rengti dokumentus, skaičiuoti ir 

pan.67 

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre (toliau – „Šaltinio“ SUC), t. y. 

ikimokyklinio ugdymo ir pagrindinėje mokykloje, ugdomi įvairiapusių raidos sutrikimų, 

kompleksinių ir kitų negalių turintys vaikai, didelių ir / ar labai didelių SUP turintys mokiniai iš visos 

Lietuvos, o suaugusiesiems teikiama socialinė dienos globa68. „Šaltinio“ SUC sukomplektuota viena 

ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mišri grupė ir 10 klasių. 2016 m. rugsėjo mėn. duomenimis, 

„Šaltinio“ SUC mokėsi 78 mokiniai. Vaikus ir mokinius ugdo bei pagalbą jiems teikia 25 pedagogai 

ir pagalbos mokiniui specialistai, pvz., psichologas, gydomosios kūno kultūros, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai, socialinis pedagogas, kineziterapeutas. Mokykloje yra relaksacijos kabinetas, 

kompiuterinių technologijų klasė ir kt.69, 70. 

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras (toliau – „Šviesos“ SUC), t. y. pagrindinė 

mokykla, kurioje mokosi didelių arba labai didelių SUP (intelekto, kompleksinių sutrikimų) turintys 

7–21 metų amžiaus mokiniai (vaikai ir jaunuoliai) iš visos šalies71, 72, 73. 2016–2017 m. m. „Šviesos“ 

SUC mokėsi 128 mokiniai, t. y. 13 mokinių mažiau nei 2014–2015 m. m. ir 2015–2016 m. m. Kalbant 

apie įstaigos personalą paminėtina, kad 2016 m. rugsėjo 1 d. joje buvo 66 etatai (20,32 etato išlaikomų 

iš mokinio krepšelio ir 45,68 etato – iš aplinkos lėšų), o aukštą kvalifikaciją turinčių mokytojų dalis 

sudarė 33 proc. Siekiant užtikrinti nuolatinį pedagogų mokymąsi ir kvalifikacijos tobulinimą, „Švie-

sos“ SUC jiems yra sudarytos visos sąlygos dalyvauti įvairiuose Lietuvos ar užsienio šalių organiza-

cijų organizuojamuose seminaruose ar kituose renginiuose, yra patvirtinta pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo tvarka ir pan.74 

Atsižvelgiant į mokinių poreikius ir siekiant jiems padėti sėkmingai integruotis į visuomenę, 

„Šviesos“ SUC teikiamos psichologų, logopedų, socialinio pedagogo, visuomenės sveikatos 

priežiūros, gydomosios kūno kultūros ir kitų specialistų paslaugos, besimokantiesiems sudaromos 

galimybės užsiimti aerobika, vilnos vėlimo, pynimo iš vytelių, keramikos, muzikine, teatro, menine 

                                                 
62Mokytojai (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.atgajos.vilnius.lm.lt/?page_id=2497. 
63Popamokinės veiklos auklėtojai (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.atgajos.vilnius.lm.lt/?page_id=2494. 
64Pagalbos mokiniui specialistai (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.atgajos.vilnius.lm.lt/?page_id=2500. 
65Apie mus (Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla) (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.atgajos.vilnius.lm.lt/?page_id=2646. 
66Istorija (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.atgajos.vilnius.lm.lt/?page_id=35. 
67Ugdomoji mokyklos veikla (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.atgajos.vilnius.lm.lt/?page_id=2648. 
68 Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro nuostatai (2016). Prieiga per internetą: 

http://www.gelgaudiskiocentras.lt/index.php?lang=1&sid=74. 
69Apie mokyklą (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.gelgaudiskiocentras.lt/index.php?lang=1&sid=49. 
70 (Personalas (Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras) (n.d.). Prieiga per internetą: 

http://www.gelgaudiskiocentras.lt/index.php?lang=1&sid=66. 
71Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro nuostatai (2014). Prieiga per internetą: http://pssuc.lt/lt/veikla/nuostatai. 
72

Apie Centrą (Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras) (n.d.). Prieiga per internetą: http://pssuc.lt/lt/veikla 
73Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro strateginis planas 2017-2019 m. (2017). Prieiga per internetą: 

http://pssuc.lt/files/dokumentai/strateginis_planas.pdf 
74

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro strateginis planas 2017-2019 m. (2017). Prieiga per internetą: 

http://pssuc.lt/files/dokumentai/strateginis_planas.pdf. 
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veikla, plaukti, žaisti bočios žaidimą, krepšinį ir pan. Šiame centre taip pat įkurti relaksacijos-

sensorikos, informacinių technologijų, gydomosios kūno kultūros, specialiųjų mokymo priemonių 

kabinetai, sporto salė ir aikštynas, lauko treniruoklių aikštelė, teatro studija, technologijų dirbtuvės ir 

kt. „Šviesos“ SUC turi 76 kompiuterius (mokinių ugdymui naudojami 38), kuriuose įdiegtas interneto 

ryšys, 3 interaktyvias lentas, 5 interaktyvius ir 14 neinteraktyvių projektorių, kompensacinės 

technikos, techninės pagalbos ir kitų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui 

pritaikytų priemonių75, 76. 

Plungės specialiojo ugdymo centras (toliau – Plungės SUC), kaip ir „Šviesos“ SUC, 

priskiriamas pagrindinės mokyklos tipui77 ir priima mokytis skirtingo lygio intelekto, įvairiapusių 

raidos ir kompleksinius sutrikimus, t. y. didelių ir labai didelių SUP turinčius 7–21 metų amžiaus 

mokinius78. 2015–2016 m. m. 2015–2016 m. m. Plungės SUC buvo sukomplektuota 10 klasių, iš 

kurių 2 klases sudarė ASS turintys mokiniai. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Plungės SUC mokėsi 80 

mokinių (mokslus baigė 86 mokiniai)79. 

Plungės SUC mokiniams teikiama psichologo, psichiatro, logopedo, hidroterapeuto, 

tiflopedagogo, kineziterapeuto, ergoterapeuto, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, socialinio 

pedagogo, mokytojo padėjėjo pagalba, t. y. vykdoma pojūčių terapija, ergoterapija, kineziterapija, 

hidroterapija ir pan. Centre yra įrengta kompiuterių klasė, projektoriai, kompiuteriai turi interneto 

prieigas, baseinas, psichologo, kineziterapeuto, sensorinės terapijos-relaksacijos kabinetai bei 

penkios klasės, pritaikytos ASS turintiems vaikams / mokiniams80, 81. 

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla taip pat yra pagrindinė mokykla, kurioje ugdomi 

įvairiapusių raidos sutrikimų turintys mokiniai82. 2017 m. rugsėjo 1 d. 310 mokinių mokėsi bendrojo 

ugdymo, o 11 – specialiojo ugdymo klasėse. Paminėtina, kad 2017–2018 m. m. mokykloje mokėsi 

33 SUP turintys mokiniai (atitinkamai 2016–2017 m. m. – 42, 2015–2016 m. m. – 41)83. 

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje dirba 44 mokytojai, 4 mokytojo padėjėjai, po 2 

logopedus, psichologus, socialinius ir specialiuosius pedagogus. Visi mokytojai turi aukštąjį 

išsimokslinimą, dauguma – iki 20 metų pedagoginio darbo stažą, o pedagogų amžiaus vidurkis – 40 

metų. Mokyklos vadovybė pedagogus nuolat skatina aktyviai tobulinti savo kvalifikaciją bei įgyti 

reikalingų ir naudingų kompetencijų. Mokykloje taip pat įrengti specializuoti kabinetai (pvz., 

chemijos, dailės, biologijos, anglų kalbos, informacinių technologijų ir kt.), yra 8 spausdintuvai, 126 

kompiuteriai, 12 planšetinių kompiuterių, 27 projektoriai, 3 kopijavimo (dauginimo) aparatai, 6 

interaktyvios lentos 84. 

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje įsteigta specialiojo ugdymo 

klasė ASS turintiems (be intelekto sutrikimo) mokiniams, kurioje jie (6–8 mokiniai) ugdomi pagal 

pritaikytas pradinio ugdymo bendrąsias programas. Mokiniams taip pat teikiama logopedo, 

psichologo, socialinio ir specialiojo pedagogų pagalba, sudarytos galimybės užsiimti keramikos, 

                                                 
75Teikiamos paslaugos (Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras) (n.d.). Prieiga per internetą: http://pssuc.lt/lt/paslaugos 
76 Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro strateginis planas 2017-2019 m. (2017). Prieiga per internetą: 

http://pssuc.lt/files/dokumentai/strateginis_planas.pdf 
77 Plungės specialiojo ugdymo centro nuostatai (2015). Prieiga per internetą: 

http://www.plungesuc.lt/out_data/DOKUMENTAI/CENTRO_NUOSTATAI.pdf. 
78Mūsų veikla (Plungės specialiojo ugdymo centras) (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.plungesuc.lt/apie-mus/musu-veikla-

309/lt/ 
79 Plungės specialiojo ugdymo centro veiklos programa 2016-2017 m. m. (2016). Prieiga per internetą: 

http://www.plungesuc.lt/ugdymas/metine-veiklos-programa-145/lt/ 
80 Teikiamos pagalbos (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.plungesuc.lt/svietimo-pagalbos-ir-konsultavimo-skyrius/pagalbos-

273/lt/ 
81 Plungės specialiojo ugdymo centro veiklos programa 2016-2017 m. m. (2016). Prieiga per internetą: 

http://www.plungesuc.lt/ugdymas/metine-veiklos-programa-145/lt/ 
82 Biudžetinės įstaigos Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos nuostatai (2015). Prieiga per internetą: 

http://www.karaliausmindaugo.vilnius.lm.lt/images/2015-2016/Dokumentai/NUOSTATAI_2015.pdf. 
83Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos 2018-2022 metų strateginis planas (2018). Prieiga per internetą: 

http://www.karaliausmindaugo.vilnius.lm.lt/images/2017-2018/STRATEGINIS%202017-12-29%20GALUTINIS.pdf 
84Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos 2018-2022 metų strateginis planas (2018). Prieiga per internetą: 

http://www.karaliausmindaugo.vilnius.lm.lt/images/2017-2018/STRATEGINIS%202017-12-29%20GALUTINIS.pdf 

http://pssuc.lt/files/dokumentai/strateginis_planas.pdf
http://www.plungesuc.lt/out_data/DOKUMENTAI/CENTRO_NUOSTATAI.pdf
http://www.plungesuc.lt/apie-mus/musu-veikla-309/lt/
http://www.plungesuc.lt/apie-mus/musu-veikla-309/lt/
http://www.plungesuc.lt/ugdymas/metine-veiklos-programa-145/lt/
http://www.plungesuc.lt/ugdymas/metine-veiklos-programa-145/lt/
http://www.karaliausmindaugo.vilnius.lm.lt/images/2015-2016/Dokumentai/NUOSTATAI_2015.pdf
http://www.karaliausmindaugo.vilnius.lm.lt/images/2017-2018/STRATEGINIS%202017-12-29%20GALUTINIS.pdf
http://www.karaliausmindaugo.vilnius.lm.lt/images/2017-2018/STRATEGINIS%202017-12-29%20GALUTINIS.pdf
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teatro ir kita popamokine veikla, dalyvauti įvairiuose renginiuose, konkursuose, ekskursijose ir pan. 

konkursuose85. 

Riešės gimnazija (toliau – gimnazija) – tai „gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių 

vaikams, skirta 7 (6)–18 metų mokiniams mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas ir 

akredituotą vidurinio ugdymo programą“86. 2017 m. m. pradžioje gimnazijoje mokėsi 842 mokiniai, 

152 ikimokyklinio ir 83 priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai (vidutinis mokinių skaičius 

klasėje – 20). 2018 m. m. pradžioje, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2017 m. m., gimnazijoje 

mokinių skaičius padidėjo 142, t. y. iki 984 (vidutinis mokinių skaičius klasėje – 21). Taip pat iki 108 

padaugėjo priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių skaičius, o ikimokyklinio ugdymo grupių 

ugdytinių sumažėjo iki 146. 1–4 klasėse mokėsi 508 mokiniai (iš jų – 12 mokinių, turinčių SUP), 5–

8 klasėse – 297 mokiniai (iš jų – 19 mokinių, turinčių SUP), 9–10 (I–II) klasėse –103 mokiniai (iš jų 

– 9 mokiniai, turintys SUP), 11–12 (III–IV) klasėse – 76 mokiniai (iš jų – 4 mokiniai, turintys SUP). 

Visi SUP turintys vaikai gimnazijoje ugdomi integruotai. Jiems teikiama psichologo, specialiojo 

pedagogo, logopedo pagalba. Pvz., 2016–2017 m. m. gimnazijoje mokėsi 44 SUP turintys mokiniai, 

logopedo pagalba teikta 79 gimnazijos mokiniams87. 

2017–2018 m. m. gimnazijos pedagoginį personalą sudarė 92 pedagogai 88 : mokytojai, 

psichologas, socialinis, specialusis, meninio ugdymo, priešmokyklinių grupių pedagogai, 

ikimokyklinio ugdymo grupių auklėtojai, mokytojo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų padėjėjai. 

2017 m. aukštąjį pedagoginį išsimokslinimą turėjo 99 proc., o aukštesnįjį – 1 proc. gimnazijoje 

dirbančių pedagogų. Gimnazijoje pedagogams taip pat sudarytos sąlygos tobulinti savo kvalifikaciją 

įvairiuose seminaruose, dalintis gerąja patirtimi metodinėse grupėse ir pan. Pvz., praėjusiais metais 

mokytojų kvalifikacijai tobulinti buvo skirta 5,8 tūkst. eurų (vidutiniškai 64,4 euro vienam 

mokytojui), o vienas mokytojas kvalifikacijai tobulinti vidutiniškai skyrė 6 dienas. Gimnazija taip pat 

yra aprūpinta mokymo priemonėmis, medžiaga, kompiuterine technika ir įranga, joje įrengtas 

neįgaliųjų keltuvas ir pan.89 

Lopšelyje – darželyje „Lazdynėlis“ (toliau – „Lazdynėlis“) integruoto amžiaus grupėse ugdomi 

2–7 metų amžiaus vaikai. Šiuo metu 9 grupėse ugdomi 218 vaikų. Kalbos ir komunikacijos sutrikimų 

turintiems vaikams yra teikiama logopedo pagalba90. 

„Lazdynėlyje“ vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, kurį vykdo 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir meninio ugdymo pedagogai. Ikimokyklinio ugdymo metu 

ugdomos vaikų komunikavimo, meninės, sveikatos, pažintinės, socialumo kompetencijos, kurios 

priešmokyklinio ugdymo metu yra tobulinamos, siekiant tinkamai pasirengti mokytis mokykloje. 

Ugdant vaikus taikomi Reggio Emilia ugdymo sistemos elementai. „Lazdynėlyje“ yra įrengtos 

žaidimų aikštelės ir kambariai, muzikos ir šokių bei sporto salės, edukacinis sodas, miegamieji 

kambariai, sporto aikštynas ir kt.91, 92, 93. 

Vilniaus specialusis lopšelis – darželis ,,Čiauškutis“ (toliau „Čiauškutis“) – specialioji 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga94, teikianti „specialųjį ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, dienos 

                                                 
85Specialusis ugdymas (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.karaliausmindaugo.vilnius.lm.lt/index.php/home-3/home-35 
86 Riešės gimnazijos nuostatai (2017). Prieiga per internetą: 

http://www.riesesgimnazija.lt/images/struktura_ir_kontaktai/2017_NUOSTATAI.pdf 
87Riešės gimnazijos 2018 metų veiklos planas (2018). Prieiga per internetą: 

http://www.riesesgimnazija.lt/images/ugdymas/veiklos_planas_2018.pdf 
88 Riešės gimnazijos pedagogai 2017-2018 m. m. (n.d.). Prieiga per internetą: 

http://www.riesesgimnazija.lt/images/naujienos/Ped_2017-18_svetainei.pdf 
89 Riešės gimnazijos 2018 metų veiklos planas (2018). Prieiga per internetą: 

http://www.riesesgimnazija.lt/images/ugdymas/veiklos_planas_2018.pdf 
90Mūsų vizija (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.lazdynelis.lt/apie-mus/musu-vizija 
91Mūsų veikla („Lazdynėlis“) (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.lazdynelis.lt/apie-mus/musu-veikla 
92

Ugdymas (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.lazdynelis.lt/ugdymas/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas 
93Darželio aplinka (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.lazdynelis.lt/apie-mus/darzelio-aplinka 
94Paslaugos (Vilniaus specialusis lopšelis–darželis ,,Čiauškutis“) (n.d.). Prieiga per internetą: http://ciauskutis.lt/darzelis/paslaugos-

darzelis/ 

http://www.karaliausmindaugo.vilnius.lm.lt/index.php/home-3/home-35
http://www.riesesgimnazija.lt/images/struktura_ir_kontaktai/2017_NUOSTATAI.pdf
http://www.riesesgimnazija.lt/images/ugdymas/veiklos_planas_2018.pdf
http://www.riesesgimnazija.lt/images/naujienos/Ped_2017-18_svetainei.pdf
http://www.riesesgimnazija.lt/images/ugdymas/veiklos_planas_2018.pdf
http://www.lazdynelis.lt/apie-mus/musu-vizija
http://www.lazdynelis.lt/apie-mus/musu-veikla
http://www.lazdynelis.lt/ugdymas/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas
http://www.lazdynelis.lt/apie-mus/darzelio-aplinka
http://ciauskutis.lt/darzelis/paslaugos-darzelis/
http://ciauskutis.lt/darzelis/paslaugos-darzelis/
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socialinės globos ir asmens sveikatos paslaugas vaikams su negalia iki 12 m.“ 95 . Joje ugdomi 

įvairiapusius raidos, kalbos, kalbėjimų ir intelekto sutrikimus turintys vaikai. 2017–2018 m. m. 

„Čiauškutyje“ 12 specialiojo ugdymo grupių ugdomi 120 vaikų (2016–2017 m. m. – 136 vaikai). 

2017 m. įstaigą lankė 44 vaikai, turintys įvairiapusį raidos sutrikimą (palyginimui: 2016 m. – 49, 

2015 m. – 45)96, 97. „Čiauškutyje“ dirba 25 auklėtojai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Vaikams 

taip pat teikiama logopedų, ergoterapeuto, masažuotojų, psichologų, kineziterapeutų, meninio 

ugdymo, judesio korekcijos, socialinių, specialiųjų pedagogų, surdopedagogo ir kitų specialistų 

pagalba. Visi įstaigoje dirbantys pedagogai turi aukštąjį išsimokslinimą, o dauguma jų – ir didesnį nei 

11 metų pedagoginio darbo stažą (18 – iki 11, 7 – nuo 11 iki 16, 23 – daugiau nei 16 metų)98, 99. 

Dirbdami su SUP turinčiais vaikais, pedagogai taiko pažangius ugdymo metodus, inovatyvias 

informacines technologijas, alternatyvios komunikacijos, elgesio terapijos ASS turintiems vaikams ir 

kitas mokymo programas bei priemones. Atsižvelgdami į savo poreikius, įstaigos tikslus, turimus 

finansinius išteklius ir pan., pedagogai nuolat tobulina savo kvalifikaciją įvairiuose renginiuose, 

seminaruose, mokymuose, pasitarimuose ir kt. tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, tiek pačiame 

„Čiauškutyje“. 2017 m. kvalifikacijos tobulinimui numatytos išlaidos sudarė 7,6 tūkst. eurų (2016 m. 

– 0,2, 2015 m. – 0,4 tūkst. eurų)100, 101. Be to, siekiant išsaugoti darbuotojus, įstaigoje jiems ne tik 

sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją, bet ir taikomos įvairios materialinės (priedai prie darbo 

užmokesčio, vienkartinės išmokos ir pan.) ir moralinės (susijusios su pripažinimu, užimtumo laiko 

reguliavimu, darbo proceso organizavimu) motyvavimo priemonės102. 

Kalbant apie ASS turinčių vaikų ugdymą, aktualu paminėti ir dar dvi aktyviai šiame procese 

dalyvaujančias įstaigas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialo Vaikų 

reabilitacijos ligoninę „Lopšelis“ (toliau – „Lopšelis“) ir Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto 

ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centrą (toliau – Vaiko raidos centras). Nors teisiniu 

požiūriu šios įstaigos priskiriamos teikiančioms sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau, atsižvelgiant 

į jų atliekamas funkcijas ir veiklos specifiškumą, galima teigti, kad jose daug dėmesio skiriama ir 

SUP turinčių vaikų ugdymui. Remiantis „Lopšelio“ interneto svetainėje pateikta informacija, 

paslaugas vaikams teikia muzikos, dailės terapeutai, kineziterapeutai, socialiniai darbuotojai, 

ergoterapeutai, logoterapeutai, neurologai, medicinos psichologai ir kiti specialistai103. Įstaigoje 

veikia trys skyriai104, 105: 

 Abilitacijos, reabilitacijos ir slaugos skyrius, kuriame teikiamos medicininės reabilita-

cijos, sveikatos priežiūros, paliatyvios pagalbos paslaugos vaikams, turintiems protinį 

atsilikimą, raidos, judesių, psichologinių, psichikos, kalbos, kalbėjimo, elgesio, emocijų 

ir kt. sutrikimų. 

                                                 
95Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ 2018-2022 m. strateginis veiklos planas (2018). Prieiga per internetą: 

http://ciauskutis.lt/wp-content/uploads/2018/02/Strateginis-planas-2018-2022.pdf 
96 Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ 2018-2022 m. strateginis veiklos planas (2018). Prieiga per internetą: 

http://ciauskutis.lt/wp-content/uploads/2018/02/Strateginis-planas-2018-2022.pdf 
97 Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio ,,Čiauškutis“ metinė veiklos programa (2017). Prieiga per internetą: 

http://ciauskutis.lt/darzelio-veikla/veiklos-planas/ 
98 Vilniaus specialusis lopšelis-darželis ,,Čiauškutis“ metinė veiklos programa (2017). Prieiga per internetą: 

http://ciauskutis.lt/darzelio-veikla/veiklos-planas/ 
99Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ 2018-2022 m. strateginis veiklos planas (2018). Prieiga per internetą: 

http://ciauskutis.lt/wp-content/uploads/2018/02/Strateginis-planas-2018-2022.pdf 
100 Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ 2018-2022 m. strateginis veiklos planas (2018). Prieiga per internetą: 

http://ciauskutis.lt/wp-content/uploads/2018/02/Strateginis-planas-2018-2022.pdf 
101Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio ,,Čiauškutis“ metinė veiklos programa (2017). Prieiga per internetą: 

http://ciauskutis.lt/darzelio-veikla/veiklos-planas/ 
102 Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkos aprašas (2018). Prieiga per 

internetą: http://ciauskutis.lt/wp-content/uploads/2018/03/Darbuotoj%C5%B3-samdymo-ir-i%C5%A1saugojimo-tvarka-1.pdf 
103Personalas („Lopšelis“) (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.kaunoklinikos.lt/kk/filialai2-46/lopsel/2015-04-13-07-47-58 
104Apie kliniką (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.kaunoklinikos.lt/kk/filialai2-46/lopsel/apie-klinika 
105

Klinikos struktūra (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.kaunoklinikos.lt/kk/filialai2-46/lopsel/2015-04-13-07-47-16 

http://ciauskutis.lt/wp-content/uploads/2018/02/Strateginis-planas-2018-2022.pdf
http://ciauskutis.lt/wp-content/uploads/2018/02/Strateginis-planas-2018-2022.pdf
http://ciauskutis.lt/darzelio-veikla/veiklos-planas/
http://ciauskutis.lt/darzelio-veikla/veiklos-planas/
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 Kūdikių namų skyrius. Jame gyvena be tėvų (globėjų, rūpintojų) globos likę raidos sut-

rikimų turintys vaikai iki 7 m. ir sveiki vaikai iki 3 m. amžiaus, kuriems teikiamos ne 

tik sveikatos priežiūros, socialinės, bet ir ugdymo paslaugos. 

 Dienos ir trumpalaikės socialinės globos skyrius (dienos centras, autizmo diagnozę tu-

rintiems vaikams), veikiantis darželio principu, kuriame ASS turintiems vaikams teikia-

mos struktūruoto mokymo, terapinio ugdymo paslaugos, paremtos TEACCH metodika. 

„Vaiko raidos centro veiklos tikslas – organizuoti ir teikti specializuotą bei kvalifikuotą antrinę 

ir tretinę asmens sveikatos priežiūrą (ambulatorinę ir stacionarinę) vaikams su raidos, psichikos ir 

elgesio sutrikimais, vaikams, patyrusiems prievartą ir smurtą, vaikams, esantiems rizikos grupėse 

šiems sutrikimams atsirasti, taip pat šių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams)“106. Vaiko raidos 

centre veikia trys skyriai: 

 Ankstyvosios reabilitacijos skyrius, kuriame teikiama pagalba šeimoms, auginančioms 

0–7 metų amžiaus vaikus, turinčius raidos sutrikimų (mišrių, protinio atsilikimo, au-

tizmo, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, cerebrinio paralyžiaus ir kt.) arba rizikos 

faktorių tokiems sutrikimams atsirasti107. 

 Vaikų psichiatrijos skyriuje gydomi ir mokomi bei į papildomas veiklas (pvz., rankdar-

bių, piešimo ir kt.) laisvu laiku įtraukiami 7–18 m. amžiaus vaikai, turintys nuotaikos, 

elgesio ir emocijų ir kt. sutrikimų108. 

 Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriuje teikiama pagalba krizę išgyvenantiems 

vaikams. Esant poreikiui, vaikai taip pat yra mokomi, jiems organizuojami laisvalaikio 

užsiėmimai (pvz., piešimas, pasivaikščiojimas lauke, žaidimai ir kt.)109. 

Vaiko raidos centre vaikams teikiama psichologų, psichiatrų, neurologų, raidos pediatrų, kine-

ziterapeutų, logopedų, ergoterapeutų, specialiųjų pedagogų, socialinių darbuotojų ir kitų specialistų 

pagalba, taikomi individualios ir grupinės psichoterapijos, psichofarmakoterapijos, elgesio ir jo kei-

timo, meno, muzikos, žaidimų, aplinkos ir kt. terapijos metodai110, 111, 112, 113, 114. 

Apibendrinant galima teigti, kad SUP, tarp jų ir ASS turinčių, vaikų ugdymą vykdančiose 

švietimo įstaigose siekiama užtikrinti tokių vaikų ugdymui tinkamą aplinką, teikiama ne tik 

pedagoginė, bet ir specializuota pagalba. Švietimo įstaigos yra pakankamai aprūpintos mokymo 

priemonėmis, medžiaga, įranga, informacinėmis technologijomis, jose dirba kvalifikuoti pedagogai 

ir pagalbos mokiniams (vaikams) specialistai, taikomos įvairios terapijos ir pan. Kita vertus, viešai 

prieinamuose informacijos šaltiniuose pateikiama labai mažai arba išvis nepateikiama informacijos 

apie švietimo įstaigose ASS turinčių vaikų ugdymą, jų skaičių, ugdymui naudojamus metodus, 

priemones, finansavimą ir kt. Taip pat trūksta informacijos apie švietimo įstaigų pedagogų ir 

specialistų pritraukimui ir išlaikymui taikomus būdus, priemones, darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimą, jų mokymosi poreikius, taikomas ugdymo metodikas, ugdytinių skaičių, jo kaitą ir pan. 

 

                                                 
106Apie centrą (Vaiko raidos centras) (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/apie-16/ 
107Apie skyrių (Ankstyvosios reabilitacijos skyrius) (n.d.). Prieiga per internetą: http://web.vaikuligonine.lt/centrai/ankstyvosios-

reabilitacijos-skyrius/apie-skyriu-3/ 
108Apie skyrių (Vaikų psichiatrijos skyrius) (n.d.). Prieiga per internetą: http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-psichiatrijos-

skyrius/apie-skyriu-4/ 
109Apie skyrių (Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius) (n.d.). Prieiga per internetą: http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-

ir-paaugliu-kriziu-intervencijos-skyrius/apie-skyriu-6/ 
110Apie centrą (Vaiko raidos centras) (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/apie-16/ 
111 Paslaugos (Vaikų psichiatrijos skyrius) (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-psichiatrijos-

skyrius/paslaugos-46/ 
112Paslaugos (Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius) (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-ir-

paaugliu-kriziu-intervencijos-skyrius/paslaugos-48/ 
113Apie skyrių (Vaikų psichiatrijos skyrius) (n.d.). Prieiga per internetą: http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-psichiatrijos-

skyrius/apie-skyriu-4/ 
114Apie skyrių (Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius) (n.d.). Prieiga per internetą: http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-

ir-paaugliu-kriziu-intervencijos-skyrius/apie-skyriu-6/ 
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http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-ir-paaugliu-kriziu-intervencijos-skyrius/apie-skyriu-6/
http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/apie-16/
http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-psichiatrijos-skyrius/paslaugos-46/
http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-psichiatrijos-skyrius/paslaugos-46/
http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-ir-paaugliu-kriziu-intervencijos-skyrius/apie-skyriu-6/
http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-ir-paaugliu-kriziu-intervencijos-skyrius/paslaugos-48/
http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-ir-paaugliu-kriziu-intervencijos-skyrius/paslaugos-48/
http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-psichiatrijos-skyrius/apie-skyriu-4/
http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-psichiatrijos-skyrius/apie-skyriu-4/
http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-ir-paaugliu-kriziu-intervencijos-skyrius/apie-skyriu-6/
http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-ir-paaugliu-kriziu-intervencijos-skyrius/apie-skyriu-6/
http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-ir-paaugliu-kriziu-intervencijos-skyrius/apie-skyriu-6/
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2. TAIKOMOJO ELGESIO ANALIZĖS METODO TAIKYMO UGDYMO ĮSTAIGOSE TY-

RIMAS 

 

2.1. Tyrimo metodika 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti taikomojo elgesio analizės metodo ir kitų metodų taikymą Lietuvos 

švietimo įstaigose ir atlikti jų veiklos analizę ugdant ASS turinčius vaikus. 

Tyrimo objektas: taikomojo elgesio analizės metodo ir kitų metodų taikymas Lietuvos švietimo 

įstaigose ir jų veiklos ypatumai ugdant ASS turinčius vaikus. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Nustatyti, kokie metodai taikomi ugdant ASS turinčius vaikus. 

2. Išanalizuoti taikomojo elgesio analizės modelio taikymo efektyvumą vykdant konsulta-

cijas. 

3. Nustatyti, kokių žinių ir gebėjimų trūksta specialistams, ugdantiems ASS turinčius vai-

kus. 

4. Identifikuoti specialistų, ugdančių ASS vaikus, kvalifikacijos įgijimo ir tobulinimo po-

reikius bei galimybes. 

Tyrimo metodai. Siekiant tyrimo tikslo, taikyti eksperimento (konsultacijų teikimas) ir pusiau 

struktūruoto interviu duomenų rinkimo metodai. 

Interviu klausimyną sudarė 9 klausimų grupės, kuriomis siekta išsiaiškinti respondentų nuo-

monę apie: 

1. ASS turinčių vaikų ugdymo švietimo įstaigose situaciją (Kaip vertintumėte ASS 

turinčių vaikų ugdymo švietimo įstaigose situaciją Lietuvoje? Kokius galėtumėte 

nurodyti jos privalumus ir trūkumus? Kaip, Jūsų nuomone, būtų galima gerinti ASS 

turinčių vaikų ugdymo sistemą?). 

2. Tai, su kokiais sunkumais susiduria švietimo įstaigose besimokantys ASS turintys 

vaikai (Su kokiais sunkumais, Jūsų nuomone, susiduria Jūsų įstaigoje besimokantys 

ASS turintys vaikai? Kokios priežastys lemia šių sunkumų atsiradimą? Kokios iš to kyla 

pasekmės? Kaip siekiama išvengti šių sunkumų arba šiuos sunkumus sumažinti ar 

pašalinti?). 

3. Specialistų taikomus ASS turinčių vaikų ugdymo metodus (Kokie ASS turinčių vaikų 

ugdymo metodai yra taikomi Jūsų įstaigoje? Kada ir kaip jie yra taikomi? Kas, Jūsų 

nuomone, lemia ugdymo metodo pasirinkimus? Gal galėtumėte pateikti ASS turinčių 

vaikų ugdymo metodų taikymo Jūsų įstaigoje pavyzdžių?). 

4. Taikomojo elgesio analizės metodo taikymą (Kaip vertintumėte taikomojo elgesio 

analizės metodo taikymą ugdant ASS turinčius vaikus Jūsų įstaigoje? Kokius ir kodėl 

išskirtumėte šio metodo taikymo privalumus ir trūkumus? Gal galėtumėte pateikti 

pavyzdžių?). 

5. Sunkumus, su kuriais susiduriama ugdant ASS turinčius vaikus (Gal galite apibūdinti, 

su kokiais sunkumais susiduriama Jūsų įstaigoje ugdant ASS turinčius vaikus? Gal 

galite pateikti pavyzdžių? Kokios priežastys tai lemia? Kokios kyla pasekmės? Kaip 

šiuos sunkumus siekiama sumažinti, pašalinti arba kaip, Jūsų nuomone, būtų galima 

juos sumažinti, pašalinti? Su kokiomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis 

bendradarbiaujama, siekiant spręsti su ASS turinčių vaikų ugdymu susijusias 

problemas?). 

6. Žinias ir gebėjimus, kurių reikia ugdant ASS turinčius vaikus (Kokių žinių ir gebėjimų, 

Jūsų nuomone, labiausiai reikia specialistams, ugdantiems ASS turinčius vaikus? Kokių 

žinių ir gebėjimų, Jūsų nuomone trūksta ASS turinčius vaikus ugdantiems specialistams? 

Kokių žinių ir gebėjimų labiausiai reikėtų ir /ar trūksta Jums?). 

7. Specialistų, ugdančių ASS turinčius vaikus, mokymo(si) ir kvalifikacijos tobulinimo 

poreikius (Ar turite galimybę tobulinti savo kvalifikaciją, susijusią su ASS turinčių 

vaikų ugdymu? Gal galite nurodyti, kur ir kaip per pastaruosius trejus metus tobulinote 

savo kvalifikaciją? Jei tobulinote kvalifikaciją, gal galite paaiškinti, kodėl mokymai, 
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kuriuose dalyvavote, Jums buvo naudingi arba nenaudingi? Gal galite nurodyti, kokioje 

srityje ir kaip norėtumėte tobulinti savo kvalifikaciją? Jei nenorėtume tobulinti savo 

kvalifikacijos, gal galite paaiškinti, kodėl?). 

8. Sunkumus, su kuriais susiduriama norint tobulinti kvalifikaciją ASS turinčių vaikų 

ugdymo srityje ir siūlymus dėl specialistų, ugdančių ASS turinčius vaikus, mokymo(si) 

ir kvalifikacijos tobulinimo (Su kokiais sunkumais, Jūsų nuomone, susiduria specialistai, 

norintys tobulinti kvalifikaciją ASS turinčių vaikų ugdymo srityje? Kokių sunkumų 

kyla Jums norint tobulinti savo kvalifikaciją ASS turinčių vaikų ugdymo srityje? Dėl 

kokių priežasčių kyla šie sunkumai? Gal galite pateikti siūlymų, kaip būtų galima gerinti 

specialistų, ugdančių ASS turinčius vaikus, kvalifikacijos tobulinimo sistemą Jūsų 

įstaigoje ir apskritai Lietuvoje? Gal galite pateikti pavyzdžių?). 

9. Respondentų demografinius duomenis (Šiek tiek informacijos apie Jus: Koks Jūsų 

išsilavinimas? Amžius? Lytis? Darbo stažas? Darbo, ugdant ASS turinčius vaikus, 

stažas?). 

Interviu duomenys analizuoti taikant turinio analizės metodą, t. y. vertintos, analizuotos, 

interpretuotos prasminės teksto charakteristikos, duomenys grupuoti į kategorijas ir subkategorijas ir 

pan. 

Interviu (kokybinio tyrimo) imtis. Tyrimo imtį sudarė ASS turinčius vaikus ugdantys specialistai, 

dirbantys Lietuvos švietimo įstaigose. Tyrimo metu apklausta 10 ASS turinčius vaikus ugdančių 

specialisčių – moterų, dirbančių įvairaus tipo švietimo įstaigose – ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo (3), pagrindinio ugdymo (6), gimnazijoje (1). Visos tyrimo dalyvės turėjo aukštąjį 

universitetinį išsimokslinimą, jų amžiaus vidurkis – 39,7 metų (jauniausiai tyrimo dalyvei buvo 24, 

o vyriausiai – 53 metai). 5 respondentės turėjo daugiau nei 20 metų, 2 – iki 5 metų, 2 – 11–15 metų, 

1 – 6–10 metų pedagoginio darbo stažą. Iki 5 metų darbo, ugdant ASS turinčius vaikus, turėjo 6, 6–

10 metų – 3 ir daugiau nei 10 metų – 1 tyrimo dalyvė. 

Interviu (kokybinio tyrimo) organizavimas ir tyrimo etika. Tyrimas vykdytas taikant interviu 

telefonu metodą. Siekiant gauti kuo išsamesnius atsakymus į interviu klausimus, respondentėms 

susipažinti iš anksto el. paštu buvo pateiktas interviu klausimynas. Su kiekviena tyrimo dalyve 

individualiai derintas interviu laikas ir interviu vykdytas joms patogiu metu. Vidutinė interviu trukmė 

– 42 min. Atliekant interviu vadovautasi tyrimo etikos principais, gautas dalyvių sutikimas dalyvauti 

tyrime, užtikrintas jų anonimiškumas, interviu metu pateiktos informacijos konfidencialumas ir pan. 

 

2.2. Tyrimo rezultatų analizė 

 

2.2.1. Eksperimentinių konsultacijų rezultatai 

 

Siekiant pateikti tinkamiausias rekomendacijas, kaip keisti ASS turinčio vaiko elgesį, 

pirmiausia stengiamasi suorganizuoti, atkartoti tą situaciją, kurioje kyla elgesio problemų. Parenkama 

tai, kas konkrečiai tam tikram vaikui yra sudėtinga, ir vykdoma vaiko elgesio stebėsena. Jei vaikas 

gerai pažįsta jį supančius žmones ir specialistams kyla įtarimų, kad jo elgesys gali pasikeisti, kai jis 

bus stebimas jam pažįstamų žmonių, tuomet siekiama užtikrinti, kad vaiką stebėtų tie asmenys, kurių 

jis nepažįsta. Atlikus vaiko elgesio stebėseną, pateikiama išsami stebėjimo ataskaita ir 

rekomendacijos dėl vaiko elgesio koregavimo. Norint, kad pateiktos rekomendacijos būtų 

įgyvendintos 100 proc., labai svarbu ASS turintį vaiką ugdančiam pedagogui ne tik žodžiu ir raštu 

paaiškinti bei parodyti, ką ir kaip jis turi daryti, bet ir leisti jam pačiam pabandyti praktiškai pritaikyti 

rekomendacijas, stebėti, ką ir kaip jis daro, ar teisingai daro, jei ne – pakonsultuoti, t. y. skirti laiko 

jam pamokyti, kaip taikyti tas rekomendacijas. 

Po pirmojo ASS turinčio vaiko elgesio stebėjimo praėjus sutartam laikui, pvz., savaitei, dviem 

ir pan., vėl skiriamas susitikimas, kurio metu vertinamas ASS turinčio vaiko elgesys ir jo pokyčiai, 

teikiamos konsultacijos. Jei specialistų pateiktų rekomendacijų yra laikomasi, tuomet ASS turinčio 

vaiko elgesys pagerėja. Jeigu rekomendacijos tinkamos, tuomet jos yra tęsiamos, papildomos, o jeigu 

paaiškėja, kad kažkurios rekomendacijos yra neveiksmingos, tuomet jos yra keičiamos, ieškoma kitų 
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būdų, kaip keisti vaiko elgesį. Taip pat kalbamasi su vaiką ugdančiais pedagogais apie tai, kas buvo 

daroma, kaip jiems sekėsi dirbti su vaiku, jiems duodamos pildyti įvairios vaiko stebėjimo elgesio 

fiksavimo formos (lentelės) ir pan., t. y. renkami duomenys apie ASS turinčio vaiko elgesį ir jo 

pokyčius. 

Rekomendacijų, kaip koreguoti ASS turinčio vaiko elgesį, specialistai gali pateikti labai daug, 

tačiau susiduriama su tam tikromis kliūtimis jas įgyvendinant. Pirma, ugdymo įstaigose pedagogai 

turi dirbti su daug vaikų ir nėra tiek daug mokytojų padėjėjų, kad ASS turinčiam vaikui būtų galima 

skirti tiek dėmesio, kiek jam iš tikrųjų reikia, kad būtų efektyviai sprendžiamos jo elgesio problemos. 

Antra, kai kuriuos pedagogus neretai gąsdina iš specialistų gaunamos informacijos kiekis, ką ir kaip 

jie turėtų daryti, kad būtų efektyviai įgyvendintos rekomendacijos, todėl jie ima ieškoti priežasčių, 

kaip to nedaryti, t. y. rekomendacijų įgyvendinimą jie priima ne kaip tam tikrą iššūkį, bet kaip 

sunkumą, kurio siekia išvengti. Trečia, vieni pedagogai supranta, kad atėjęs specialistas jiems padeda 

ir kad jei jie darys, tai ką specialistai siūlo, tuomet vėliau jiems patiems bus lengviau dirbti su ASS 

turinčiu vaiku, o kiti pedagogai specialistų pagalbą ir rekomendacijų įgyvendinimą priima kaip 

papildomą darbą, rekomendacijų netaiko arba taiko tik kai kurias, todėl ir jų efektyvumas būna 

gerokai mažesnis. Ketvirta, kartais pedagogai, neturėdami tiek žinių kiek specialistai, taikydami 

rekomendacijas padaro klaidų ir nepasiekia norimo rezultato, todėl nusivilia. 

Jei specialistų pateiktos rekomendacijos taikomos 100 proc. ir teisingai, tuomet vaiko socialinis 

elgesys pagerėja, o kartu pagerėja ir jo akademiniai gebėjimai. Kita vertus, norint įvertinti taikomo 

metodo (rekomendacijų) efektyvumą, jį reikia pagal pasirinktus kriterijus matuoti, daryti ABA 

intervenciją, rinkti duomenis ir pan., nes tik praėjus tam tikram laikui galima tiksliai ir objektyviai 

pasakyti, ar ASS turinčio vaiko elgesys iš tikrųjų pagerėjo. 

 

2.2.2. Specialistų (pedagogų), ugdančių ASS turinčius vaikus, apklausos rezultatai 

 

Tyrimo dalyvių paklausus, kaip jos vertina ASS turinčių vaikų ugdymo švietimo įstaigose 

situaciją Lietuvoje, paaiškėjo, kad mūsų šalyje, nors ir pamažu,  ASS turinčių vaikų ugdymo 

situacija gerėja. Tiriamųjų nuomone, gerėja bendrojo ugdymo mokytojų požiūris į ASS turinčius 

vaikus (gerėja toks požiūris tų mokytojų į šitus vaikus, kitokius vaikus), bendrojo ugdymo įstaigos vis 

dažniau juos priima mokytis ir vykdoma ASS turinčių vaikų integracija (mokyklos vis daugiau priima 

vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą; mes juos integruojam), ASS turinčių vaikų tėvai (globėjai, 

rūpintojai) darosi motyvuotesni (tėvai stengiasi, tėvai samdosi specialistus), steigiami specialiojo 

ugdymo centrai (gerai Lietuvoje yra tai, kad yra vienas centras, tai yra Plungės specialiojo ugdymo 

centras, kuriame yra ugdomi autizmo spektro sutrikimus turintys vaikai). Be to, gerai jau yra tai, kad 

iš viso pradėta kreipti dėmesį į tai, kad yra tokia problema. Vis dėlto, tyrimo dalyvės įvardijo ir 

nemažai ASS turinčių vaikų ugdymo švietimo įstaigose trūkumų (žr. 2 lentelę). Vieni jų yra išoriniai, 

t. y. susiję ir su valstybės strateginiais tikslais ir prioritetais ASS turinčių vaikų ugdymo srityje, 

pedagogų ir jų padėjėjų rengimo spragomis, neišplėtotu ASS turinčių vaikų ugdymo paslaugų tinklu 

ir mažu jų prieinamu, visuomenės nepakantumu ASS turintiems vaikams, kiti – vidiniai, susiję su 

pačiu vaikų ugdymo procesu ir organizavimu mokykloje, pedagogų ir jų padėjėjų nekompetencija, 

neigiamu pedagogų požiūriu 

 

2 lentelė. ASS turinčių vaikų ugdymo sistemos Lietuvoje trūkumai 
Trūkumų grupės Trūkumai Pagrindžiantys teiginiai 

Ugdymo 

organizavimas 

šalies mastu 

ASS turinčių vaikų ugdymas 

labai fragmentiškas, neaiški 

strategija ir tikslai 

...Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymas 

Lietuvoj yra labai fragmentiškas. Nors steigiasi įvairios 

privačios ir klinikos, ir įvairūs centrai, teikiantys pagalbą, 

valstybinis sektorius turi labai daug spragų... 
...Kaip ir bandom kažką daryti, bet tiksliai nežinom, koks 

mūsų tikslas yra ir kaip padėti tiem vaikam... 
...Vaikų, turinčių ASS, poreikiai daugeliu atveju ugdymo 

įstaigose nėra patenkinami... 
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ASS turinčių vaikų ugdymo ir 

jo tęstinumo baigus mokyklą 

strategijos nebuvimas 

...Dabar mes su jais dirbam iki aštuntos klasės ir ta nežinia 

ir nerimas, kas bus toliau, kur jie išeis... 
...Kas bus toliau [...]... 

ASS turinčių vaikų pasiekimų 

vertinimo metodikos 

nebuvimas 

...Jų egzaminų, testų laikymai... 

...Šitų mokinių žinių patikrinimai, vertinimai, kaip tas 

žinias pamatuoti, įvertinti... 
...Kaip jis turės laikyti egzaminus... 

Mažas ASS turinčių 

vaikų ugdymo 

paslaugų 

prieinamumas 

Specialiojo ugdymo mokyklos 

geografiniu požiūriu yra 

„išsibarsčiusios“ ir sunkiai 

pasiekiamos 

...Tai yra pakankamai nutolęs taškas Lietuvos žemėlapyje 

ir dėl to ne visi vaikučiai gali ten papulti dėl tiesiog 

atstumų. Mes vis tiek laikomės tos pozicijos, kad vaikas turi 

būti ugdomas arčiau gyvenamosios vietos... 
...Tėvams yra be galo sunku jį tenai nuvežti ir parsivežti... 

Pagalbas ASS turintiems 

vaikams sukoncentravimas 

didžiuosiuose miestuose 

...Pagalba koncentruota didmiesčiuose... 

Ugdymo 

organizavimas 

mokykloje 

Per didelis vaikų skaičius 

klasėse 

...Specialiajam pedagogui yra per daug vaikų ir per mažai 

to laiko, kad suteikti kažkokią realią pagalbą tiems 

vaikams... 
...Daug klasėje vaikų ir nesuspėja jiems duoti tiek, kiek 

jiems reikia to dėmesio ir pagalbos tokiems vaikams... 
ASS turinčių vaikų ugdymui 

nepritaikyta mokymo aplinka 
...Tokiems vaikams reikia individualaus darbo, o tam nėra 

pritaikyta aplinka... 

Pedagogų ir jų 

padėjėjų 

nekompetencija 

Bendrojo ugdymo mokytojų 

žinių ir gebėjimų apie ASS 

turinčių vaikų ugdymą 

trūkumas 

...Auklėtojos yra nepasiruošusios tam... 

...Vyresniųjų mokytojų žinių trūkumas... 

...Tipiniai pedagogai nėra tam paruošti... 

...Kai auklėtoja niekada nėra dirbusi su autizmo spektro 

turinčiu vaiku, kai staiga jisai atsiranda grupėje, [...] jai iš 

tikrųjų yra šokas... 
...Bendrojo lavinimo mokyklose mokytojai nelabai 

supranta tą sutrikimą. Dar trūksta jiems ir informacijos... 
...Labai trūksta kompetentingų pedagogų darbui su ASS 

turinčiais vaikais. Bendrųjų dalykų mokytojai, darželių 

auklėtojai dažniausiai net neįsivaizduoja, kaip reikia dirbti 

su visa klase, grupe, kai yra vienas vaikas, kuriam 

reikalingas nuolatinis dėmesys... 
...Kai susiduri realiai, kai gauni į savo klasę vaiką, turintį 

autizmo spektro sutrikimą, tai tada mokytojui pasidaro 

nežinių nežinia... 
...Mokytojai turi nepakankamai žinių... 
...Kalbant apie mokytojus ir ypatingai dalykinėj sistemoj, 

nuo penktos klasės, mokytojai visiškai nesupranta, kas tas 

autizmas ir kad reikia kažkaip kitaip dirbti... 
Mokytojų padėjėjų žinių apie 

pagalbą ASS turintiems 

vaikams trūkumas 

...Vaikams yra skiriami mokytojo padėjėjai, kurie dažnai 

vėlgi nežino tiksliai, ką turėtų daryti... 
...Padėjėjams nėra reikalavimo išsilavinimo... 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

finansavimas ir 

netolygumas 

Brangūs specializuoti mokymai 

pedagogams 
...Nėra prieinamų ar nemokamų ar už prieinamą kainą 

mokymų. [...] ABA mokymai yra privatūs, labai brangūs... 

Vieningos pedagogų mokymo 

apie darbą su ASS turinčiais 

vaikais programos nebuvimas 

...Vienuose mokymuose kalbama apie vieną metodiką, 

kituose mokymuose apie kitą metodiką, bet mes kai grįžtam 

ir kai reikia iš tikrųjų dirbti, tai nėra tas pats gauti 

kažkokias teorines žinias ir gauti realią pagalbą... 
...Pedagogai dirba tyrimų-bandymų metodu... 
...Dar nėra praktinio mokymo pedagogui... 
...Trūksta Lietuvoj tokio sistemingo išmokymo specialistų, 

kad jie galėtų sistemingai taikyti kažkokį tai vieną ar kitą 

metodą...   

Neigiamas 

pedagogų požiūris į 

ASS turinčius 

vaikus 

Pozityvaus pedagogų požiūrio į 

ASS turinčius vaikus trūkumas 

...Yra iš auklėtojų priešinimosi tam... 

...Nėra daug žmonių, kurie nuoširdžiai norėtų padėti tiems 

vaikams. Reikia pašaukimo, ko labai trūksta... 
...Labai nepriimdavo auklėtojos iššūkių, ir dėl to buvo 

labai tikrai sunku... 
...Empatijos trūkumas... 
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Kai kurios tyrimo dalyvės pažymėjo, kad mūsų šalyje vis dar per vėlai diagnozuojamas ASS 

sutrikimas ir dėl to vaikai imami ugdyti pavėluotai (visą laiką yra pavėluotai diagnozuojamas ir 

pavėluotai intervencija daroma). Taip pat visuomenės požiūris į ASS turinčius vaikus kol kas yra 

labai nepakantus (mūsų visuomenė nėra pakankamai pasiruošę; pati visuomenė tam dar turi ruoštis). 

Siekiant gerinti ASS turinčių vaikų ugdymo sistemą, anot tiriamųjų, reikėtų mokyti ir šviesti tiek 

pedagogus, tiek šių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus), tobulinti pedagogų rengimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo sistemas, mokymo organizavimo procesą ugdymo įstaigose, diferencijuoti ASS turinčių 

vaikų ugdymą (žr. 3 lentelę). 

 

3 lentelė. Siūlymai, kaip būtų galima gerinti ASS turinčių vaikų ugdymo sistemą Lietuvoje 
Siūlymų grupės Siūlymai Pagrindžiantys teiginiai 

Pedagogų ir ASS 

turinčių vaikų 

tėvų mokymas 

bei švietimas 

Pedagogų, ypač dirbančių 

ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo įstaigose, mokymas ir 

švietimas apie darbą su ASS 

turinčiais vaikais 

...Auklėtojų, galbūt, švietimas... 

...Galų gale ir psichologiškai kaip priimti tą vaiką. Kaip 

paskirstyti galų gale dėmesį su „bendraisiais vaikais“, ir kaip 

jai skirti tą dėmesį autistukui... 
...Reikėtų nuspręsti, kokiais metodai reikėtų remtis ugdant 

šiuos vaikus ir pedagogus, ir apskritai darbuotojus reikėtų ne 

tik supažindinti su tais metodais, bet iš tikrųjų pilnai 

apmokyti... 
...Reikėtų keisti pedagogo požiūrį į vaiką, į kitokį vaiką... 
...Visų pirma būtinas pedagogų švietimas apie darbo specifiką 

su ASS vaikais... 

ASS turinčių vaikų tėvų 

švietimas 

...Tėveliai tai tiesiog nenori pripažinti... 

...Labai dažnas tėvelis dar būna nesusitaikęs su ta nelaime... 

...[...] tėvų švietimo, kad tai vis dėlto yra sutrikimas [...]... 

Pedagogų 

rengimo ir 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kokybės 

užtikrinimas 

Praktinių mokymų, stažuočių 

pedagogams organizavimas 

...[...] mokymai [...] turėtų būti ilgesni ir su praktine pakraipa, 

kad pedagogas galėtų savaitę laiko būti įstaigoje, kurioje jau 

ugdomi autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai, ir matyti, 

kokios metodikos... 
...Ne teoriją demonstruoti, o vaizdžiai – filmuotą medžiagą... 
...[...] Trūksta ekonomiškai prieinamų kokybiškų seminarų. 

Paremtų moksliniais tyrimais. Diagnostinių seminarų 

sutrikimo atpažinimui [...]... 
...Trūkumas seminarų, konferencijų. Kokios naujovės, kokia 

užsienio praktika, kaip spendžia problemas... 

Pedagogų ugdymo programų 

auditas ir tobulinimas, 

įtraukiant mokymą apie darbą 

su ASS turinčiais vaikais 

...Ugdymo programas tobulinti, įtraukti mokymus apie tai, 

kaip dirbti su specialių poreikių turinčiais vaikais... 
...Pirmiausia reikėtų pradėti nuo pedagogų rengimo. Tai neturi 

būti specialistas, bet jam bent kursas turi būt perskaitytas: kas 

yra, kaip yra, su kuo tai yra. Visus pedagogus, kurie eina į 

švietimo sistemą, reikia supažindinti su tokiu dalyku... 
...Būtina parengti ugdymo programas, kurios atitiktų šių vaikų 

sutrikimo specifiką... 

Mokymo 

organizavimo 

mokykloje 

tobulinimas 

Vaikų skaičiaus klasėse 

mažinimas 
...Mažint vaikų skaičių... 

Mokytojų padėjėjų skaičiaus ir 

kompetencijos didinimas 

...Toj klasėj nuolat turėtų būti padėjėjas... 

...Tokioj klasėj reikalingas ne vienas padėjėjas mokytojo, bet 

turėtų būti keli tie padėjėjai... 
...Svarbiausia – kompetentingi mokytojų padėjėjai... 

Specialiųjų pedagogų darbo 

krūvio mažinimas 
...Būtinai mažinti specialiųjų pedagogų, logopedų krūvius, 

kad vienam vaikui būtų pakankamai daug skiriama dėmesio... 
Atskirų ASS turinčių vaikų 

ugdymo klasių bendrojo 

ugdymo mokyklose įrengimas 

...Reikėtų atidaryti klases specialias būtent autistams, bet jie 

būtų bendroje mokykloje, tik atskiroje klasėje, nes jų visi 

reagavimai į įvairias aplinkas yra labai specifiniai... 
ASS turinčių 

vaikų ugdymo 

diferencijavimas 

Sunkų ASS turinčių vaikų 

arba mažų (iki penktos klasės) 

...Tikrai „sunkiems“ vaikams, kol kas [...] specialioji įstaiga 

yra geriau... 



29 

ugdymas tik specializuotose 

ugdymo įstaigose 
...[...] bent pradinį ugdymą, reikėtų vykdyti specializuotose 

mokyklose. Kai jie yra ar septintokai, ar aštuntokai, kai jau 

yra didesni ir matosi, ar jie gali integruotis, [...] tada gal jau 

ir gali integruotis... 

 

Kalbėdamos apie sunkumus, su kuriais besimokydami susiduria ASS turintys vaikai, 

tyrimo dalyvės nurodė, kad jiems dažniausiai kyla bendravimo ir komunikacijos, vienatvės, nerimo 

problemų, jie bijo ir netinkamai elgiasi. Be to, anot tiriamųjų, nemažai sunkumų šiems vaikams 

sukelia ir netinkamai parinktos ugdymo metodikos, per maža mokytojo padėjėjo kompetencija, 

metodinių priemonių trūkumas, kitų vaikų patyčios (žr. 4 lentelę). 

 

4 lentelė. Sunkumais, su kuriais besimokindami susiduria ASS turintys vaikai 
Tipas Sunkumai Pagrindžiantys teiginiai 

Vidiniai (susiję su 

ASS turinčio vaiko 

būsenomis) 

Bendravimas ir 

komunikacija 
...[...] Bendravimo su klasiokais problemos, tiesiog jie kitaip 

reaguoja, kitaip supranta, kitaip prieina prie to klasioko ar kažkaip 

[...] tiesiog jų visai kitas bendravimas [...]. 
...[...] Bendrauja ribotai, tas bendravimo ratas labai ribotas. Interesų 

ratas yra labai ribotas. [...] Jiems įdomu tai, kas neįdomu kitiems 

vaikams, ir tą draugystę užmegzti yra sunkiau arba dalyvauti 

bendram klasės gyvenime. [...] Jeigu jiems ta sritis yra įdomi, atitinka 

jų interesą, tai tada jie dalyvauja labai noriai... 
...Komunikacijos sunkumai [...]... 
...Komunikacijos sunkumai. Jis nori daryti tai, ką jis nori [...]... 
...[...] Komunikacijos sunkumai... 

Baimė ...[...] baimės [...]... 
...Pirmiausia, manau, kad baimės [...]... 

Vienatvė ...Būtent ta vienatvė jį šiek tiek gniuždo... 
...Tie vaikai vieniši. Jie nemėgsta tos draugijos... 
...[...] Jis nuolat ilgisi savo mamos... 

Nerimastingumas ...Nerimastingumas, galbūt jisai pakankamai pasireiškia, bent jau 

kiek aš pastebėjau... 
...Praktiškai 60 procentų tų vaikų ištisai jaučia nerimą... 

Netinkamas elgesys ...Pirmu numeriu, greičiausiai nepriimtiną elgesį [...]... 

Išoriniai 

(nepriklausantys 

nuo ASS turinčio 

vaiko būsenų) 

Per maža mokytojo ir 

jo padėjėjo 

kompetencija 

...Per maža mokytojo padėjėjo kompetencija... 

...Kompetencija tikrai padėjėjo maža... 

...Mūsų ugdymo įstaigoje esantiems vaikams dažniausiai trūksta 

kompetentingos pedagogo ir padėjėjo pagalbos [...]... 
Netinkama ugdymo 

metodika 
...[...[] trūksta [...] tinkamų ugdymo metodų... 

Metodinių priemonių 

stoka 
...Metodinių priemonių [...] yra trūkumas... 

Patyčios ...Tam tikri stereotipiniai judesiai, kuriuos atlieka vaikas, turintis 

autizmo spektro sutrikimų, tiesiog jį kartoja kiti klasės vaikai. [...] Ir 

tada tie patys judesiai atkartojami kitų vaikų [...]. 

 

Pagrindinės priežastys, dėl kurių ASS turintiems vaikams kyla minėti sunkumai, tyrimo dalyvių 

nuomone yra: 

 Pats ASS pobūdis (tai lemia pati vaiko būsena; jis tikrai nežino, ką daryti, kaip daryti, 

ir kaip elgtis, kas tas geras elgesys; kadangi būtent yra toks sutrikimas). 

 Komunikacijos sunkumai (komunikacijos sunkumai iššaukia visas problemas. 

Aplinkiniai jų nesupranta; komunikacijos tie sunkumai, nes su juo nesusišneki, kadangi 

tas vaikas nori būti vienas ir jam ta kalba iš vis nereikalinga. Jis pats save supranta). 

 Aplinkos pakeitimas (aplinkos pakeitimas, ypač kai vaikai ateina iš namų, nelankę kito 

darželio; jiems pakankamai sudėtinga atsiskirti nuo šeimos; tos nežinomos situacijos). 

 Nuolatinis nerimas (praktiškai 60 procentų tų vaikų ištisai jaučia nerimą). 

 Nepriimtinas elgesys kelia problemas. 
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 Vaizdumo ir struktūros stoka (netinkama ugdymo metodika) (kai nėra vaizdaus 

aiškinimo. [...] Jeigu nėra struktūros, nėra vaizdaus aiškinimo, tai nieko jie nesupranta. 

[...] Dėl vaizdumo stokos ir struktūros stokos daugiausia vaikams kyla sunkumų; kur 

nėra struktūros ir padrikai kažkas vyksta, tai jie nenori tada to daryti). 

 Pedagogų požiūris į ASS turinčius vaikus (pats mokytojas tą vaiką priima ne kiekvienu 

atveju vienodai). 

 Pedagogų ir jų padėjėjų žinių apie ASS turinčius vaikus trūkumas (pedagogams trūksta 

žinių ta tema [...] auklėtojos padėjėju gali dirbti asmuo ir be specialiojo išsilavinimo, 

tai šis asmuo irgi nelabai suvokia darbo specifiškumą). 

 Didelis pedagogų darbo krūvis (per didelis darbo krūvis). 

Dėl šių priežasčių vaikai ima netinkamai elgtis (atsiranda elgesio problemos; netinkamas 

elgesys; po to ir seka elgesio [...] agresija, nes niekas nesupranta, ko tie vaikai nori), nepakankamai 

išsiskleidžia vaiko stipriosios pusės, jie darosi neramūs (kyla labai daug nerimo, [...] 

nerimastingumas). Vis dėlto, remiantis tyrimo dalyvių nuomone, galima teigti, kad ASS turintiems 

vaikams sunkumus ugdytis sukeliančios priežastys ir pasekmės yra labai glaudžiai tarpusavyje 

susijusios. Ta pati būsena, pvz., jaučiamas nerimas ar nepriimtinas elgesys, vienu atveju gali būti 

traktuojami ir kaip sunkumus sukelianti priežastis, o kitu – kaip pasekmė. 

Siekiant išvengti minėtų sunkumų arba bent jau juos sumažinti, anot tyrimo dalyvių, jų įstaigose 

yra: 

 Vykdomas nuolatinis mokinių švietimas ir bendravimas su jais (čia didžiausias darbas, 

turbūt, klasės auklėtojos, kad supažindintų, kaip su juo elgtis, [...] kad supranta ne viską, 

ne viską priima kaip mes [...] vaikai visai kitaip reaguoja, kai auklėtojas paaiškina apie 

kitoniškumą; [...] klasiokų prašėm; [...] kalbamasi [...] su klase, su vaikais). 

 Stengiamasi parinkti ir taikyti konkrečiam ASS turinčiam vaikui tinkamiausius ugdymo 

metodus (padeda įvairios dienotvarkės, simboliai, kas bus, kai tu atsikelsi, kad 

važiuosim į darželį [...]; [...] stengiamės atrasti alternatyvą kalbinei komunikacijai. 

Stengiamės mokyti gestų, kas geba. Naudojame paveikslėlių sistemas. Visi vaikai lanko 

logopedines pratybas; pagrindinis būdas [...] yra ta pati struktūra, tas pats režimas, tos 

pačios taisyklės, tvarkaraštis [...]; jei nenori dalyvauti toje veikloje, tai jo ten ir nestumti, 

neversti; specialistai [...] taiko specialius ugdymo metodus. Jei vaikas nekalba, tai moko 

juos paveikslėliais, kad galėtų bent kažkaip išreikšti savo būtiniausius poreikius, pvz., 

nueiti į tualetą ir pan.). 

 Analizuojamos netinkamo ASS turinčio vaiko elgesio priežastys (turim [...] patvirtintą 

netinkamo elgesio fiksavimo lentelę. Fiksuojam netinkamą elgesį, kad galėtume 

pastebėti priežastis ir dėsningumus apskritai netinkamo elgesio). 

 Bendraujama su ASS turinčiu vaiku (mokytojas kalbasi ir su tuo vaiku, kuris turi 

sutrikimą, kad pabandykim mes kontroliuoti tą elgesį, ten nekąsti į ranką, ar dar kažką). 

 Stengiamasi užtikrinti tinkamą ASS turinčio vaiko adaptaciją įstaigoje (palengva praeiti 

adaptaciją, kuomet tėveliai trumpam palieka vaiką arba būna kartu su mumis). 

 Samdomi specialistai (ASS turinčių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) lėšomis) (tėveliai 

šiuo metu yra pasamdę ABA specialistus, konsultantus, kurie ateina veiklos metu, ir jie 

būna, koreguoja elgesį). 

 Bendraujama ir bendradarbiaujama su tėvais (globėjais, rūpintojais) (stengiamės 

bendrauti su tėvais, bendradarbiauti). 

 Vykdoma gerosios patirties sklaida (mokytojų švietimas) (aš mokausi [...] ABA 

metodikos [...] tai viską parvažiavus perduodu mokytojams). 

Daugumos tyrimo dalyvių teigimu, ugdant ASS turinčius vaikus jų įstaigose dažniausiai 

taikomi tokie metodai, kaip paveikslėlių sistema, struktūruotas mokymas, kalbos, muzikos terapijos, 

taikomo elgesio analizės ir TEACCH metodai (žr. 5 lentelę) 
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5 lentelė. Ugdymo įstaigose taikomi ASS turinčių vaikų ugdymo metodai 
Taikomi metodai Pagrindžiantys teiginiai 

Paveikslėlių 

sistema 

...Paveikslėlių taikymą turim... 

...Paveikslėlių sistemą... 

...Paveikslėlių terapija... 

...Paveikslėlių sistemos taikymas... 

...Paveikslėlių sistemą. [...] tvarkaraštis sudėliotas paveikslėliais ir taisyklės taip pat 

sudėliotos. [...] pavyzdžiui, jisai išsiblaško ar [...] nerimastingumas pasireiškia, [...] tai 

auklėtoja [...] priveda prie to tvarkaraščio jo ir parodo, na, kad va dabar jau eisime į lauką. 

Arba, jeigu klausimas, kada ateis mama ar aš noriu pas mamą, tai jinai parodo, kad mes dar 

nebuvome lauke, mes dar to nedarėme, to nedarėme ir jau tik tada mamytė ateis. [...] Tai jam 

parodai tą ženkliuką pagal paveikslėlį, kad tu dabar klausai... 
...Kol jis mokėsi pradinėje klasėje, mokytoja labai gražiai pritaikė paveikslėlių sistemą. Ir jam 

buvo viskas labai aišku: pamoka, pertrauka, kita pamoka, priešpiečiai. Šita paveikslėlių 

sistema veikė labai gerai... 
...Turim Boardmaker’io programėlę ir, ruošiantis pamokai, išsirenku paveikslėlius. Ir mes tuos 

paveikslėlius pradedam po truputį mokytis. [...] Visose veiklose panaudoju tuos pačius 

paveikslėlius... 
...Vienas svarbiausių metodų, kurį įvedame – tai paveikslėlių sistemos taikymas [...]... 
...Mažiukams taiko paveikslėlius, vaizdines dienotvarkes... 
...Naudojam paveikslėlius, Boardmaker’io programą turime mokykloje, tos programos metu 

galima atsispausdinti paveikslėlius reikiamus... 

Struktūruotas 

mokymas 

...Struktūruotą mokymą [...] naudoju [...] savo veikloje. Manau, kad su mažiuku, kur dirba, tai 

taip pat trupučiuką naudoja struktūruoto mokymo elementus... 
...Visose grupėse, kuriose yra autistiški vaikai, tai yra naudojamas struktūruotas mokymas... 
...Orientuojasi į struktūruotą ugdymą... 
...Struktūruotas mokymas... 

Taikomojo elgesio 

analizė 

...Taikomojo elgesio metodas [...] mes aptariame iš karto, kiek dirbame, kiek pertraukėlė, [...] 

kas bus paskui, kai padarysi [...]. Struktūra jiems labai svarbu ir tas apdovanojimas [...] toks 

elementarus, kai jis gauna tokį antspauduką. Tai [...] jie labai nori išsirinkti, užsidėti [...] 

atrodo toks paprastas dalykas, bet juos tai motyvuoja... 
...Taiko taikomojo elgesio analizės metodą. Ir mažam tam vaikui [...] tai jam senokai yra 

taikomas. Ateina psichologė-terapeutė kiekvieną dieną po dvi valandas būna pas jį. Tėveliai 

samdo savo lėšomis. Tai tikrai labai geri rezultatai, kadangi senokai jau yra taikomas tas 

dalykas [...] Tikrai labai jaučiasi rezultatai. Ir vėlgi būna veiklos metu, žaidžia kartu su juo, ir 

su tokia tikslinga veikla... 
...Taikomojo elgesio analizės metodą taiko ateinantys specialistai... 
...Daugiausia mes dirbame remiantis taikomosios elgesio analizės metodu. Daugiausia apie šį 

metodą gaunam mokymų, turim netgi šio metodų specialistų, kurie atvyksta į mūsų įstaigą kartą 

per savaitę ir mus konsultuoja... 
...Labai pasiteisino mums ta taikomojo elgesio analizė. [...] pas mus yra taikoma pozityvaus 

elgesio skatinimo programa. Yra 5 taisyklės, kurios yra privalomos visiems [...] mokiniams, 

tame tarpe ir autizmo spektro sutrikimą turinčiam vaikui. [...] Jis būtent kontroliuoja savo 

elgesį vadovaudamasis šitom taisyklėm ir jo elgesys vertinamas visų veiklų metu. [...] Būtent 

yra pagyrimai, asmeninės dovanėlės įvairios, [...] vaišės [...] papildomai [...] gali [...] pažaisti 

su kompiuteriu. 

Kalbos terapija 

...Kalbos terapija... 

...Kalbos terapija – logopedinės pratybos – kiekviena grupė turi savo atskirą logopedą, tai 

kiekvienas vaikas be išimties lanko... 
...Kalbos terapija... 
...[...] Su vaikais, turinčiais ASS, yra dirbama individualiai per logopedines pratybas ir tai yra 

vienas efektyviausių metodų [...]... 

Muzikos terapija 
...Muzikos terapija, tai muzikinė veikla [...]... 
...Kai kurie vaikai gauna muzikos terapiją, nes mes turime muzikos terapeutus kelis... 
...Muzikos terapiją turime kaip pamokos dalį... 

TEACCH 

metodas 
...TEACCH metodas... 
...TEACCH programa... 

 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dauguma tiriamųjų, kalbėdamos apie ASS turinčių vaikų 

ugdymo metodus, akcentavo tai, jog vis dėlto jų įstaigose dažniausiai taikomas ne koks nors 

konkrečiai vienas ugdymo metodas, o skirtingų metodų elementai, t. y. mišrūs ugdymo metodai 
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(labai dažnai taikome elementus įvairių skirtingų metodų; taikome taikomojo elgesio analizės 

elementus; taikau ABA metodo elementus; visas terapijas mes taikom. „Montessori“, „Valdorfo“, 

„Geros pražios“. [...] Ir ABOS naudojame mes kažkokius tai elementus. Iš tiesų tai mes miksą 

naudojam; Mes taikom metodų elementus. Klasės mokytojas kažkur sužinojo, bando pas save kažkokį 

elementą pritaikyt. [...] Ir tos taikomojo elgesio analizės mes taikom tik kažkokius elementus. [...] 

Nėra vieninga sistema, kad galėtume pasakyti, kad [...] mes taikom šitą metodą). Tyrimo dalyvės taip 

pat atkreipė dėmesį į tai, kad taikomojo elgesio analizės metodą neretai taiko ne patys ugdymo 

įstaigose dirbantys pedagogai, bet tėvų (globėjų, rūpintojų) lėšomis samdomi specialistai. 

Kalbėdamos apie ASS turinčių vaikų ugdymo metodo pasirinkimą lemiančius veiksnius, 

tiriamosios nurodė, kad konkretaus ASS turinčių vaikų ugdymo metodo pasirinkimą pirmiausia lemia 

jo efektyvumas, t. y. tai, ko reikia ugdant konkretų vaikų (metodo efektyvumas. Kai mes bandom 

taikyti vieną iš metodų ir matom, kad jis duoda rezultatą arba išsprendžia problemą, tai natūraliai 

mes ir kitoje situacijoje bandysim tą patį metodą taikyti; pažįsti vaiką [...] pasiruošiam kelis variantus 

ir tą dieną tu matai, kas tinka) ir pedagogo kompetencija (pedagogo žinių bagažas: kuo jisai turi 

daugiau žinių, tuo jisai daugiau metodų ieško, kuris vaikui labiausiai būtų tinkamas). 

Paprašytos įvertinti taikomojo elgesio analizės metodo taikymo ugdant ASS turinčius 

vaikus privalumus ir trūkumus, kaip vieną svarbiausių šio metodo privalumų interviu dalyvės 

įvardijo tai, kad, jį taikant, iš tikrųjų teigiama linkme keičiasi ASS turinčio vaiko elgesys. Jos taip pat 

pabrėžė, kad šis metodas yra labai struktūruotas, paremtas motyvavimo sistema ir leidžia įvertinti ne 

tik paties ASS turinčio vaiko elgesio pokyčius, bet ir pačių ugdymo specialistų, pedagogų daromas 

klaidas ugdant tokį sutrikimą turinčius vaikus (žr. 6 lentelę). 

 

6 lentelė. Taikomojo elgesio analizės metodo taikymo ugdant ASS turinčius vaikus privalumai ir 

trūkumai 
Privalumai Trūkumai 

 Struktūruotas (...struktūruotas..). 

 Pozityviai keičia ASS turinčių vaikų elgesį (...tikrai keičiasi vaikų elgesys, 

pažanga tikrai yra, tikrai matosi...; ...tai yra vienas efektyviausių ugdymo 

metodų. Gerai išmanant šį metodą galima pasiekti išteis puikių rezultatų, 

kadangi specialistas sugeba iš anksto nuspėti vaiko elgesį ir šio metodo dėka 

nukreipti tinkama linkme vaiko gebėjimus...; ...tiek elgesį tvarko, tiek 

mokytojui padeda teikti žinių tiems vaikams...). 

 Motyvavimo sistema (... [...] padeda suteikti išorinę motyvaciją...; [...] 

motyvavimo sistema, [...] nes kuomet vaikas nemato vaizdo, kada gaus 

paskatinimą, tai mokymasis nėra toks efektyvus negu, sakykim, naudojant 

žetonus. [...] Kalbant apie paskatinimus, vieniem tai yra maistiniai 

paskatinimai, dažnai tai yra saldainukai, sausainukai, kitiem netgi dešrytė, tai 

yra, kas ką mėgsta. Kitiems maistiniai paskatinimai visiškai neveikia, tai būna 

dažnai šviečiantys ar besisukantys daiktai. Kitiems tai yra tik pakutenimas, 

kitam duoti „penkis“. Kiekvienam vaikui labai skirtingai...; „vienam vaikui 

tuos pastiprinimus įvedi po kiekvienos pamokos, kitam – tik po visų pamokų, 

jis geba, gali išlaukt visą dieną. Yra vaikų, kurie geba išlaukti visą savaitę...). 

 Padeda įvertinti ugdymo specialistų daromas klaidas ugdant ASS turinčius 

vaikus (...[...] pagal šio metodo ABC lentelę [...] matome savo netinkamą 

elgesį, kaip netinkamai reaguojame į vaiko elgesį ir tas labai padeda, matome 

pokyčius). 

 Brangus (...tėvai finansuoja tą 

specialistą...; ...brangus tas 

metodas...). 

 Pritaikytas individualiam 

ugdymui (...[...] labiau yra 

pritaikomas individualiame 

darbe, o [...] grupinėse veiklose 

tai taikyti [...] yra pakankamai 

sudėtinga...; ...grupėje sunku 

taikyti, nes daug vaikų 

[...]...; ...sudėtinga taikyti visos 

klasės metu...; ...[...] dirbant 

tuo metodu praktiškai reikia 

dirbti su vienu mokiniu tiktai 

[...]...). 

 

6 lentelėje pateikta informacija leidžia teigti, kad esminiai taikomojo elgesio analizės metodo 

taikymo ugdant ASS turinčius vaikus trūkumai yra tai, kad jis labai brangus ir paremtas individualiu 

darbu su vaiku, t. y. sunkiai pritaikomas grupėse. Tyrimo dalyvės taip pat pažymėjo, kad pedagogams 

trūksta žinių ir įgūdžių, kaip taikyti šį metodą (sudėtinga taikyti, nes labai sudėtinga parinkti 

pastiprinimus, apdovanojimus; kaip išsirinkti tuos aspektus, kurie tinka grupei? Galbūt terapeutai, 

metodų terapeutai galbūt turėtų parengti kažkokias tai rekomendacijas, kaip dirbti grupėse arba, 

sakykim, bendrosiose įstaigose; [...] mokymų kažkokių tai reikėtų, [...] pasižiūrėję per „youtubą“, 

kaip taiko tą metodiką, tai, manau, kad tikrai mažai). Be to, jos akcentavo, kad norint to išmokti, 
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reikia didelio finansavimo, nes mokymai labai brangūs ir mokytojai patys už tai turi susimokėti 

(pakankamai brangūs mokymai, jei nori juose dalyvauti, tai pats turi susimokėti; praktiniai mokymai 

kainuoja brangiai). 

Paprašytos apibūdinti, su kokiais sunkumais susiduriama ugdant ASS turinčius vaikus, 

tyrimo dalyvės nurodė, kad dažniausiai jie yra susiję su žmogiškųjų išteklių ir jų kompetentingumo 

stoka, darbo ir ugdymo organizavimo, finansavimo bei darbo užmokesčio sistemos trūkumais. 

 

7 lentelė. Sunkumai, su kuriais susiduriama ugdant ASS turinčius vaikus 
Sunkumų grupė Sunkumai Pagrindžiantys teiginiai 

Žmogiškųjų 

išteklių ir jų 

kompetentingum

o stoka 

Per mažai 

mokytojų padėjėjų 
... Padėjėjų [...] trūksta... 
...Vienas padėjėjas klasei. Krūviai yra didžiuliai... 

Per mažas 

specialiųjų 

pedagogų skaičius 

...Trūksta specialistų, nes visi susitelkę didžiuosiuose miestuose. 

Trūkumas psichologų... 
...Specialistų reikėtų daugiau, nes pasijaučia trūkumas, jau logopedų 

trūkumas. Logopedų poreikis yra didžiulis... 
...Reikėtų peržiūrėti tą sritį, kad specialistų pagalbos jie turėtų gauti 

ženkliai daugiau. [...] Jei turime daugiau tokių vaikų, tai ir specialistų 

turėtume turėti daugiau, neatimant iš kitų vaikų sąskaitos... 

Žinių ir gebėjimų 

trūkumas dirbti su 

ASS turinčiais 

vaikais 

...[...] Toks vaikas gali atsirasti bet kuriuo momentu ir pas bet kurią 

auklėtoją. [...] Tada gaunasi taip, kad ji [...] tokiam lengvam šoke: kas 

čia yra, kodėl čia taip?... 
...Kartais trūksta tų pačių žinių. Atrodo mokomės mokomės, bet niekas 

netinka tam vaikui... 
...Gebėjimas atpažinti ir įvertinti naujas situacijas... 
...[...] Nepakankamai žinių apie šių vaikų ugdymo specifiškumą... 
...Žinių trūkumas... 

Žema mokytojų 

padėjėjų 

kompetencija 

...[...] Dabar kurios yra padėjėjos, tai jos tikrai kompetencijos neturi. Jos 

stengiasi padėti, [...] bet kompetencijos tai tikrai [...] mažoka... 

Pedagogų 

motyvacijos 

trūkumas 

...[...] Trūksta tos motyvacijos. [...] Gaunasi taip, kad po truputėlį 

atsiranda tas toksai nuovargis ir toks padėties beviltiškumas šiek tiek... 
...[...] Motyvacijos kartais trūkumas yra. Atrodo labai daug savęs 

atiduodi, daug dirbti ir stengiesi dėl vaikų, tačiau nematai norimo 

rezultato. Progreso nematymas labai dažnai motyvaciją mažina... 
...Kai kurių pedagogų motyvacija, požiūris: kam čia stengtis, nes vis tiek 

iš jų nieko nebus. Toks kaip ir tikslo stengtis nebuvimas... 

Darbo 

organizavimo 

trūkumai 

Didelis darbo 

krūvis, ypač 

bendrojo ugdymo 

mokyklose 

...Per didelis darbo krūvis... 

...[...] Bendrojo ugdymo mokykloje, kai turi dvidešimt devyni mokinius, 

kurių tarpe yra keturi su programom, ir vienas [...] autistas, trys [...] 

hiperaktyvūs ir tu neturi nei padėjėjo nei nieko, [...] tada yra didelis 

darbo krūvis... 
...[...] mano darbo krūviui tenka daug vaikų, o ASS turintiems vaikams 

dėmesio reikia skirti labai daug, taip pat ir pratybų pasiruošimui – man 

asmeniškai trūksta laiko, per didelis darbo krūvis. Ne visada galiu 

realizuoti tai, ką norėčiau su šiais vaikais, nes manęs laukia ir kiti. Man 

yra per didelis darbo krūvis [...]. 
...[...] krūvis yra didžiulis. Ir aš negaliu teikti geros, kokybiškos, 

individualios pagalbos vaikams, turiu dirbti grupėmis ir pan... 

Per didelis mokinių 

skaičius klasėje 

...Per didelis vaikų skaičius grupėje... 

...Grupėje esančių vaikų skaičius visuomet galėtų būti mažesnis. 

Užsienyje nėra tokių didelių grupių. [...] Jeigu būtų mažesnis skaičius, 

būtų žymiai paprasčiau dirbti arba tas darbas būtų produktyvesnis... 
...Per didelis skaičius vaikų klasėje... 
...Per didelis mokinių skaičius klasėje. Mano klasėje šeši vaikai, turintys 

tokį sutrikimą, ir aš turiu tiktai vieną padėjėją. Tai rankos per trumpos. 

Reikėtų bent šešių rankų, bent trijų žmonių, kad galėčiau normaliai 

dirbti... 
...Vaikų daug klasėje... 
...Grupės yra nemažos ir dėl to yra pakankamai sunku... 
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Finansiniai 

Maži mokytojų 

padėjėjų 

atlyginimai 

...Girdėjau, kad padėjėjams bus reikalavimai irgi tokie, kad būtų kažkas 

su pedagoginiu išsilavinimu ar kažkas tai tokio. Jeigu bus toks 

atlyginimas, tai čia nerealu ieškoti žmogaus su pedagoginiu išsilavinimu 

padėjėjo pareigoms... 
...Mokytojų padėjėjams [...] atlyginimas labai mažas. Aš turiu labai gerą 

padėjėją ir tai, kiek man ji padeda, tai jai trigubai už tai mokėti reikėtų. 

Jų tas nevertinimas yra labai didelis... 
Papildomo 

finansavimo 

trūkumas 

...Nėra papildomo finansavimo, nes finansavimas skiriamas toks pats, 

kaip ir bendro ugdymo įstaigoms... 

Kvalifikacijos 

tobulinimo kursai 

brangūs ir 

sukoncentruoti 

didžiuosiuose 

miestuose 

...Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo mokymai labai brangūs, o jei yra 

organizuojami, tai sukoncentruoti į didelius miestus. Pats turi 

susimokėti, nes kvalifikacijos tobulinimo pinigai skiriami pagal mokinių 

skaičių, jų yra mažai... 

Ugdymo 

organizavimo 

trūkumai 

Specializuotos 

mokymo 

medžiagos 

trūkumas 

...[...] Naudojamės visokiom priemonėm, bet pasiėmei pratybas ir negali 

vienas-du kiekvieną užduotį atlikinėti. Viskas vyksta atrankos būdu. Tai 

labai individualu yra. [...] Gali parengti metodinę medžiagą, bet ji gali 

netikti kitai klasei. [...] Nėra tokių priemonių, kad [...] paėmei ir taikai. 

Jeigu vaikai yra labiau mokytini, tai labai sudėtinga rasti medžiagą... 

Ugdymo 

programos 

nepritaikytos ASS 

turinčių vaikų 

ugdymui 

...[...] Nes lyg tai nori pagal ir bendrąją programą jos dirbti, o tas vaikas 

negali pagal bendrąją programą dirbti, jam reikia visiškai kitaip pateikti 

tą medžiagą... 
...Bendrųjų programų pritaikymas, atrasti nišas, kur tu gali taikyti. Kad 

mokytojai nebijotų, atrastų pavyzdžius, kaip tu gali taikyti, kokius darbus 

galima padaryti, kad jie atitiktų bendrąsias programas. Kad jeigu yra 

stipresni mokiniai, kurie turi šitą diagnozę, kad mokytojai nebijotų su jais 

dirbti... 

Ugdymui 

nepritaikyta 

aplinka 

...Ugdymui nepritaikyta aplinka – auklėtojos [...] bando atrasti tą vietą, 

kad jisai galėtų pasišalinti iš aplinkos, jeigu jam jau reikia pabūti, bet tos 

vietos galėtų būti labiau pritaikytos... 
...Aplinkos nepritaikymas. Tokiems vaikams reikia sensorinių 

nusiraminimo kampelių, kad vaikai galėtų nusiraminti arba kaip tik, kad 

juos suaktyvinti... 
...[...] Pati klasė yra per maža, kadangi klasėje turi būti tos visos zonos – 

ir individualios veiklos zona, ir bendros veiklos zona, ir poilsio zona, ir 

žaidimų zona. Mažoj patalpoj tu padaryti šito praktiškai negali. Kad ta 

patalpa truputėlį prasiplėstų... 

Per mažas ASS 

turinčių vaikų tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

įsitraukimas 

(įtraukimas) į 

ugdymo procesą 

...Reikėtų didesnio tėvų įtraukimo į tą ugdymo procesą, nes kiti tėveliai, 

jiems atrodo, kad atvedė vaiką į mokyklą ir mokytojas turi jį visko 

išmokyt. Ir jeigu mokykloje susidaromos taisyklės, susidaromi 

tvarkaraščiai, laikomasi režimo, namuose to visko nėra. Reikėtų, kad tie 

reikalavimai tiek namuose, tiek mokykloje būtų beveik vienodi... 
...Yra labai skirtingų tėvų [...] kiti uždaro duris ir čia jau įstaigos 

reikalas... 
...Tėvų įsitraukimas turėtų būti maksimalus... 
...[...] Pačio vaiko tėvams padėti suprasti, kodėl vaikas elgiasi vienaip ar 

kitaip... 

 

Kalbėdamos apie sunkumus, su kuriais susiduriama ugdant ASS turinčius vaikus, tyrimo 

dalyvės išskyrė ir neigiamą visuomenės požiūrį į ASS turinčius vaikus. Pavyzdžiui: 

Mes turim problemą išeiti į miestą, į edukacijas visokias, važiuoti visuomeniniu transportu. [...] 

Tai yra didžiulė problema visuomenės. Labai norisi tuos vaikus socializuoti. Mums kiekvieną kartą 

iškolioja bobutės, pažeminimas, įžeidinėjimas žmonių. [...] Mes įlipome į troleibusą, jie nerado, kur 

atsisėsti, atsigulė vidury troleibuso, stumdosi. Ir visi žmonės piktinasi, visi mus kolioja. Tokia 

nepakanti visuomenė. [...] Einant [...] užsimanė rėkti, tai iškart visuomenės tas baisus pasipiktinimas, 

iš karto komentarai. 

Siekiant mažinti minėtus sunkumus, tiriamųjų nuomone reikėtų: 
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 Privalomai mokyti naujai priimtus darbuotojus dirbti su ASS turinčiais vaikais (jei 

privalėtų mokykla ar kažkas tai būtų įpareigotas, kai priima žmogų, kad būtų kažkokie 

tai kursai privalomi. Kad privalomai apmokyti tą žmogų, kad minimalius kažkokius tai 

pagrindus). 

 Keisti vaikų grupavimo į grupes tvarką (vaikai galėtų būti grupuojami ne pagal amžių, 

kaip [...] yra dabar valstybinėse įstaigose, tačiau pagal gebėjimus. Austistiški vaikai 

yra labai skirtingi ir pakankamai sunku yra laviruoti veiklose, nes vieni yra kalbantys 

ir pakankamai raidą atitinkantys, o kiti yra žymiai silpnesni pagal gebėjimus. [...] yra 

privatus darželis, tai jie būtent taip ir susiskirstę vaikus. Ir tie vaikai nėra paliekami toje 

grupėje visam laikui: kai keičiasi gebėjimai, vaikas perkeliamas. Jeigu įstaiga nuspręs 

laikytis tokio principo, tai galbūt pati įstaiga galėtų pasidaryti kažkokias gaires, kokius 

gebėjimus turėtų pasiekti vaikas, kad galėtų pereiti į kitą lygį). 

 Tobulinti ASS turinčių vaikų ugdymo procesą (galbūt tą vaiką turėtų ugdyti vienas 

mokytojas, kad jį geriau pažintų nuo pradžios iki pabaigos; mokytojo padėjėjai [...] gali 

padėti pasiruošti pamokai, atskirą medžiagą. Mokytojams yra palengvinimas; jeigu 

krūviai būtų sumažinti ir būtų griežtai laikomasi krūvio, tai tada būtų pagalba daug 

efektyvesnė). 

 Šviesti visuomenę (visuomenė nepasiruošusi tokiems dalykams. Labai reikėtų šviesti 

visuomenę). 

 Ugdymo aplinką labiau pritaikyti ASS turinčių vaikų poreikiams (reikėtų tų tokių 

nusiraminimo kambarių įrengti, nes jie irgi turi atitikti reikalavimus; atskiros erdvės, 

kad būtų daugiau). 

 Keisti specializuotų ugdymo įstaigų veiklos finansavimo tvarką (specializuotom 

įstaigom turi būti peržiūrimi finansavimo dalykai, principai). 

Siekdamos spręsti su ASS turinčių vaikų ugdymu susijusias problemas, ugdymo įstaigos 

bendradarbiauja su: Vaiko raidos centru (su Vaiko raidos centru bendradarbiaujam), Vaiko gerovės 

komisija (su Vaiko gerovės komisija.), pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (su pedagogine 

psichologine tarnyba; su pedagogine psichologine tarnyba bendradarbiaujam; turime pedagoginę 

psichologinę tarnybą; su psichologinėm taip pat bendradarbiaujam; bendradarbiaujam su 

pedagogine psichologine tarnyba; ypač su Psichologine pedagogine tarnyba), Ugdymo plėtotės 

centru (mes bendradarbiaujam Ugdymo plėtros centru [...] jeigu seminarai yra arba konferencijos ta 

tema, tai mes visą laiką gaunam kvietimus), Plungės SUC (būtent Plungės specialiojo ugdymo centras, 

kuris ugdo autistiškus vaikus). Taip pat bendradarbiaujama ir su užsienio organizacijomis, ypač 

įgyvendinant įvairius projektus (dabar bendradarbiavom pagal projektą su estais, mes mokėmės iš 

jų, jie pavasarį atvažiuoja mokytis pas mus; su estais labiau kaip mainai. Į Lenkiją mes važiavome 

ten į tokį specialųjį centrą; susiorganizavom, kad lektoriai iš Švedijos pravedė mokymus). 

Kalbėdamos apie bendradarbiavimą, kai kurios tyrimo dalyvės nurodė, kad jis dažnai priklauso 

nuo konkrečios situacijos ir poreikio (žiūrint, koks poreikis, tai ir bendradarbiaujam. [..] Pagal 

situaciją) bei akcentavo, kad bendradarbiavimas tarp ASS turinčius vaikus ugdančių įstaigų nėra 

išplėtotas (to bendradarbiavimo nėra labai daug; galbūt Lietuvoje nėra tokių didelių pasiekimų, kad 

būtų galima dalintis gerąja patirtimi ar kažkas panašaus; bendradarbiavimai dideli nevyksta.; pas 

mus dažnai vyksta seminarai, atvažiuoja iš kitų įstaigų specialistai tai jie nori ir apžiūrėti, ir 

pasidomėti, kaip čia dirbam, bet kad specialiai atvyktų patirties pasisemti tai nėra šitų dalykų. Mūsų 

specialistai yra pakankamai pajėgūs dalintis patirtimi, bet kodėl, tai nevyksta; nelabai tas noras 

bendradarbiauti pas mus yra, nenori dalintis patirtimi). 

Interviu metu tiriamųjų taip pat buvo klausiama, kokių žinių ir gebėjimų labiausiai trūksta 

ASS turinčius vaikus ugdantiems specialistams. Tyrimo dalyvių nuomone, jiems labiausiai trūksta 

žinių ir gebėjimų, susijusių su ASS atpažinimu, ASS turinčių vaikų mokymo metodika ir ugdymo 

organizavimu bei apskritai apie tokį sutrikimą (žr. 8 lentelę). 
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8 lentelė. Žinios ir gebėjimai, kurių labiausiai trūksta ASS turinčius vaikus ugdantiems 

specialistams 
Trūkstamos žinios 

ir gebėjimai 
Pagrindžiantys teiginiai 

Apskritai apie ASS 

...Trūksta apie tokį vaiką... 

...Trūksta tų žinių. Tų žinių bagažas yra mažas. Žinių trūksta, kodėl taip tas vaikas elgiasi, 

[...] ką jisai gali jausti vienoj ar kitoj situacijoj, ir kas iššaukia tą nepriimtiną elgesį... 
...Mokytojai net nesuvokia, kas tai yra per sutrikimas. Bendrojo lavinimo mokyklose 

mokytojams reikėtų suteikti ir žinių, ir suteikti pagalbą tokiu klausimu. [...] Kaip ir žino, kad 

toks sutrikimas yra, bet ką konkrečiai daryti?... 
...Mokytojui tokių psichologinių dalykų, kad tokie vaikai yra ir su jais irgi reikia dirbti, juos 

priimti tokius, kokie jie yra... 

ASS atpažinimo 

...Kaip atpažint... 

... Tas atpažinimas.... 

...Gebėti atpažinti autizmą... 

...Atpažinimo... 

...[....] Mokytojai neatpažįsta sutrikimų... 

Mokymo metodikos 

ir ugdymo 

organizavimo 

...Kaip dirbt su tokiu, kokie jų ypatumai yra, kaip jį priimt, kaip jį įtraukti, kaip mokyti 

sugyvent su kitokiu. Kaip tuos vaikus nuteikti, kad priimtų jį. Kaip tėvus tų vaikų. Kaip jį 

mokyti, kaip tas užduotis, kaip diferencijuot, kad tam vaikui būtų lengviau įsisavinti tą 

programą... 
...[...] kaip su vaiku dirbti. Tų pačių terapijų, paveikslėlių sistemos taikymą.... 
...Kaip įvertinti tokius vaikus, kaip logopedai turėtų vertinti... 
...Praktinio įvertinimo vaiko elgesio. Metodikos, kaip geriausiai būtų tinkama pritaikyti 

vienu ar kitu atveju... 
...Tokioje grupėje yra būtina kompetentinga auklėtojos padėjėja, kuri padėtų vaikui, kadangi 

būtina daugiau individualizuoti arba diferencijuoti ugdymą... 
...[..] Pedagogai nežino, ką daryti, kai yra netinkamas, agresyvus elgesys, kaip apsaugoti 

save, kaip apsaugoti vaikus... 
...[...] Reikia praktinių žinių, kaip organizuoti vaikų, turinčių ASS ugdymą. Pratybų 

nuoseklumą – nuo ko pradėti, kaip tęsti [...]... 
...[..] Prasidėjo naujas dalykas toks kaip fizika, tai viskas, fizikos mokytoja vėl dabar 

nežinioj, ką daryti, kaip pateikti informaciją, kaip mokyti... 

Bendravimo su ASS 

turinčių vaikų tėvais 

...[...] Kaip bendrauti su tokių vaikų tėveliais. Kad vis tik tai nuo pat mažumės, jeigu mes 

pamatom, kad yra vaikas kitoks, kad tėveliai nebėgtų nuo problemos, o bandytų ją 

išsiaiškinti, kokia tai yra problema, ir ją spręsti... 
...[...] Kaip bendrauti su tokių vaikų tėvais. Jie yra labiau pažeidžiami, kad nekaltintų tėvų 

dėl netinkamo vaiko elgesio... 

 

Akcentuotina tai, kad dauguma tyrimo dalyvių nurodė, jog apskritai ASS turinčius vaikus 

ugdantiems specialistams trūksta visokių žinių apie ASS turinčius vaikus ir jų ugdymą (visokių žinių 

reikia; trūksta bet kokių žinių. Kaip realiai tai atrodo), tačiau ypatingai – praktinių žinių (jauniems 

pedagogams reikėtų nuolat bendradarbiauti su daugiau patirties turinčiais pedagogams, eiti pas 

pedagogus į pamokas. Žiūrėti, kaip tai praktiškai daroma. Su mokytojais praktikais tai reikia.; 

labiausiai trūksta praktinių įgūdžių. Mokytojų patirtis yra labai ribota.; trūksta kokybiškų žinių. [...] 

Kaip pritaikyti tą mokomąją medžiagą, atsižvelgiant į sutrikimo pobūdį; trūksta praktinių įgūdžių. 

[...] Atėję iš universiteto turi tik žinių, bet nežino, kaip praktiškai taikyti ugdymo metodus; kad būtų 

gilesnis suvokimas, supratimas, o ne tik supažindinimas, kad yra tokie metodai, bet ir parodyti, 

paaiškinti, kaip juos taikyti; apmokyti auklėtojas, pagalbos vaikui specialistus kaip dirbti su tokiais 

vaikais. Praktiškai parodyti, o ne dėstyti sausą teoriją). 

Tyrimo dalyvių paklausus apie galimybę tobulinti kvalifikaciją, susijusią su ASS turinčių 

vaikų ugdymu, paaiškėjo, kad ugdymo įstaigose pedagogams, pagalbos mokiniui specialistas ir 

kitiems darbuotojams yra sudaromos dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (įstaigoje labai 

daug gauname kvalifikacijos tobulinimo kursų, įvairiausių mokymų; tikrai turim galimybių; ugdymo 

įstaiga, kurioje dirbu man suteikia galimybes tobulinti savo kvalifikaciją; galimybės yra, 

administracija išleidžia, nėra tam trukdžių jokių; administracija palankiai žiūri, išleidžia; 

administracija tikrai sudaro sąlygas; mūsų įstaigoje [...] kvalifikacijos kelti niekas netrukdo; 
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galimybės tobulinti kvalifikaciją yra). Tiriamųjų teigimu, kvalifikacijos jos dažniausiai tobulino 

įvairiuose: 

 Seminaruose (Kaune organizuotame seminare. Buvo ten geroji patirtis ugdant autizmo 

spektro sutrikimus turinčius vaikus. O daugiau tokie individualūs tie seminarai; 

dalyvavau praėjusiais metais seminare. [...] Mes patys vedam, organizuojam seminarus. 

Tai irgi didžiulė pamoka. Nes tu bendrauji su žmonėmis, kurie ateina tavęs paklausyti, 

tai irgi išgirsti gerų dalykų, gerų pavyzdžių; per pastaruosius metus išklausiau daug 

seminarų, apie vaikus turinčius ASS bei kitus specialiuosius ugdymo(si) poreikius). 

 Mokymuose (tai labai dažnai būna ne vienos dienos, bet kaip tęstiniai dažnai mokymai; 

praėjau vadinamuosius Mato mokymus, netinkamo, agresyvaus elgesio valdymo, kaip 

tinkamai tai valdyti nepažeidžiant vaiko teisių, orumo, kaip apsaugoti save. ABA centro 

mokymuose. Ten buvo bazinių įgūdžių formavimas. Jie realiai dirba ir jie realiai 

pasakoja, kaip reikia dirbti). 

 Stažuotėse (keletą kartų buvau užsienyje stažuotėse, Lenkijoje, Estijoje. Daugiausia 

patirties davė dalijimasis patirtimi, pamatymas, kaip dirba ten; stažuotėj dalyvavau 

Lenkijoje pernai metais). 

Šiuo atveju paminėtina tai, kad nemaža tiriamųjų dalis pabrėžė Ugdymo plėtotės centro indėlį 

organizuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius autizmo tematika (visus kur organizavo UPC. Kiek 

UPC organizavo, tai tuose visuose seminaruose esu buvus; daug įdeda pats Ugdymo plėtotės centras, 

domisi taikomo elgesio analize; Ugdymo plėtotės centras organizuoja seminarus apie autizmo spektro 

sutrikimo vaikų ugdymą, man be galo patinka dalyvauti UPC organizuojamuose mokymuose, kadangi 

jie man suteikė nemažai žinių; dabar pati dalyvauju Ugdymo plėtotės centro tuose tęstiniuose 

mokymuose). 

Tiriamųjų nuomone, renginiai, kuriuose jos tobulino kvalifikaciją, buvo naudingi: 

 ...[...] Sužinojau teorinių pirmiausia žinių apie jų elgesį, jų poreikius. Juos aš labiau 

suprantu. Jų elgesį, kaip su jais elgtis, ko iš jų tikėtis ar nesitikėt. Dabar tą patį galiu 

pasakyti mokantiems mokytojams. Kad gali kiek nori kartų kartot, tiesiog jei ne tais 

žodžiais, per ilgais sakiniais, tai tiesiog tas vaikas nedarys kažko tai, nes paprasčiausiai 

nesupras arba pamirš, kol mokytojas baigs tą sakinį. Rodė pojūčių lavinimui, tokie 

praktiniai užsiėmimai. Pojūčių lavinimui kokių yra įdomių dalykų. Kiek įmanoma 

panaudoji. Knygų. Galiu perduoti, ką sužinau, savo kolegėms... 

 ...[...] Vat būtent tas pastiprinimas įvyko, pamatėm, kokias priemones naudoja, kaip 

naudoja, kokius metodus taiko konkrečioj darbo vietoj. Mokytojai dalinosi patirtim, ką 

reikėtų dar jiems tobulinti, ieškojom tokių bendrų sąsajų ir ką būtų galima naujai 

pritaikyti. Praktiniai mokymai yra geri. Visapusiškai pasitobulini, ir žmogiškąja, ir 

pedagogine prasme ir būtent pasitikėjimo įgauni... 

 ...[...] Praktiškai pritaiko įgytas žinias.... 

 ...[...] Nauda ta, kad pradėjai dirbti, taip kaip reikia, nuo pat tokių elementarių dalykų 

– tvarkaraščių sudarymo, simbolių pasirinkimo, sužinojome, kur tie simboliai, kur mes 

galime kreiptis, kad gautume tas simbolių programėles... 

 ...[...] Šitie mokymai man tikrai atvėrė akis. Aš nieko nežinojau, ką sužinojau dabar. Tai 

aš dabar sužinojau, kaip dirbti. Tai vat dabar aš bandau pasakyti kažką mokytojoms, 

kurios pirmą kartą apie tai išgirdo, ką aš išgirdau. Aš pamačiau, ką reiškia klausytis 

profesionalų, kurie žino, ką šneko, ta jau tikslinga informacija, dėl ko tai vyksta, o ne 

geroji patirtis... 

 ...[...] Darželis „Varpelis“ Vilniuje, ir Kauno specialiojo ugdymo centras Laužiko, ir 

Vilniaus „Vilties“ ta mokykla – tikrai ten važiuoji ir nori bendrauti su žmonėm, kur tu 

tikrai gausi naudos kažkokios. Nueini ir gauni atsakymus...   

Paklaustos apie sritis, kuriose ateityje norėtų tobulinti savo kvalifikaciją, tyrimo dalyvės 

nurodė, kad norėtų mokytis apie: 

 Alternatyvią komunikaciją (labai norėčiau tobulinti savo kvalifikaciją alternatyvios 

komunikacijos ugdyme, gestų mokyme. Labai dažnai tenka pradėti mokyti gestus vaikus). 
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 Emocijų elgesio sutrikimus (dabar mokytojams aktualiausia tai emocijų elgesio 

sutrikimai). 

 Mokymo organizavimo (norėčiau kelti kvalifikaciją struktūros, pačių tų tvarkaraščių 

sudarymo [...] informacinių technologijų pritempimo) 

 ASS vaikų ugdymą (norėčiau tobulinti šioje srityje. Ši sritis neišsemiama; labai 

norėčiau tobulintis specialiajame ugdyme, ypatingai darbe su ASS turinčiais vaikais; 

norėčiau išmanyti ir taikyti savo darbe taikomojo elgesio analizės metodą [...] Mano 

didžiausias noras šiai dienai būtų pastebėti logopedų, spec. pedagogų darbą su ASS 

turinčiais vaikais). 

Tiriamųjų teigimu, pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria specialistai, norintys 

tobulinti kvalifikaciją ASS turinčių vaikų ugdymo srityje, yra susijusios su pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo organizavimo sistemos trūkumais ir finansavimu (žr. 9 lentelę). 

 

9 lentelė. Problemos, su kuriomis susiduria specialistai, norintys tobulinti kvalifikaciją ASS turinčių 

vaikų ugdymo srityje 
Problemos 

grupės 
Problemos Pagrindžiantys teiginiai 

Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

organizavimo 

sistemos 

trūkumai 

Specializuotų 

praktinių 

seminarų 

trūkumas 

...Daug naudingiau būtų [...] kokios savaitės–dviejų mokymai, tiesiog kad tave 

apmokytų, kaip tai veikia, kaip tai daryti, galbūt pats pabandytum. Taip pat ir 

teorinių žinių, bet būtent konkrečiai, tokio siauro profilio. Kad ir kalbant apie tą 

ABA metodą, tai būtų labai įdomu ne tik kad pamatyti, bet ir, sakykim, teorijos 

šiek tiek... 
....[...] Reikia, kad būtent praktikai dalintųsi savo darbo patirtimis... 
....[...] Specializuotų seminarų tikrai yra labai nedaug. Nors specializuotų 

seminarų labiau reikėtų bendrojo ugdymo pedagogams, nes jie, gavę tokį vaiką, 

nežino, kas tai yra. 
 [...] Dažnai būna specialistai atvykstantys iš užsienio, kas iš tikrųjų realiai dirba 

su vaikais ir tuomet tie mokymai yra visai kitokie, kuomet yra iš patirties, 

papasakoja, supažindina su tais pačiais metodais. Tai yra ne tik kažkokia teorinė 

bazė, bet ir praktinė... 

Mokymų 

rajonuose, 

periferijoje 

trūkumas 

...[...] Didžiuosiuose miestuose [...] dažnai organizuojami įvairūs mokymai 

autizmo spektro, emocijų sutrikimų turintiems vaikams ugdyti ir panašiai, bet ką 

daryti pedagogams, kurie gyvena rajonuose, kurie gyvena mažesniuose 

miesteliuose?... 
...Vilnius, Kaunas – tai be problemų, seminarų galybė. Į Kauną kaip ir mes galim, 

bet į Vilnių, tai tikrai Vilniuj būna be galo gerų seminarų, bet mes jau techniškai 

nelabai galim atvažiuoti [...].. 

Mažas vietų 

skaičius 

mokymuose 

...Vienas dalykas yra mažas vietų skaičius. Sunku pakliūti iš tikrųjų į tokius 

seminarus... 
...Kas yra ir tuose pačiuose Ugdymo plėtotės cento mokymuose – susidomėjimas 

labai didelis, o dalyvių skaičius labai mažas. Tada vieni mokosi, o kitiems vietos 

kaip ir nelieka... 

Finansinės 

Seminarų 

kaina ir 

apmokėjimo 

už juos 

trūkumas 

...Visos ieško nemokamai, nes mokykla nelabai nori tų seminarų apmokėti... 

...Kažkiek yra skirta... 

...Aišku, labai jie brangūs. Galėtų biškį pigesni jie būt. Kai pas mus nedaug 

vaikučių, tai tos lėšos gaunasi nelabai didelės ir į vieną seminarą realiai per metus 

tu gali nupirkti ir viskas. Daugiau mokytojai kiekvienas savo lėšomis kelia 

kvalifikaciją... 
...Norėtųsi Švietimo ministerijos didesnio indėlio, finansavimo. Didinti 

finansavimą ne tik krepšelio, bet didinti finansavimą pagalbai... 
...[...] Jei mokykla negali, tai tada iš savo lėšų... 

 

Tyrimo dalyvės paklaustos, kaip būtų galima gerinti specialistų, ugdančių ASS turinčius 

vaikus, kvalifikacijos tobulinimo sistemą, nurodė, kad reikėtų sukurti mobilias ekspertų komandas, 

vykdyti kompleksinius, tęstinius ar privalomus mokymus bei didinti jų skaičių, didinti mokytojų 

padėjėjų kompetenciją ir pedagogų suinteresuotumą dalyvauti mokymuose apie ASS turinčių vaikų 

ugdymą (žr. 10 lentelę). 
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10 lentelė. Siūlymai, kaip būtų galima gerinti specialistų, ugdančių ASS turinčius vaikus, 

kvalifikacijos tobulinimo sistemą 
Siūlymų grupė Siūlymai Pagrindžiantys teiginiai 

ASS turinčius 

vaikus 

ugdančių 

specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

sistemos 

modernivimas 

ir plėtra 

Mobilios ekspertų 

komandos 

...Būtų labai pravartu surinkti kažkokią specialistų ekspertų grupę, kuri 

iš tikrųjų galėtų patys važiuoti į mokyklas, galbūt į rajonus ir važiuoti 

ne trims valandoms, o galbūt kelioms dienoms, kad galėtų realiai 

susipažinti su būtent ta situacija, nes galbūt vienoje įstaigoje problemos 

yra vienokios, o kitoje įstaigoje yra kitokios. [...] Galbūt [...] ekspertų 

grupės galėtų parodyti, kaip reikėtų dirbti, elgtis vienoje ar kitoje 

situacijoje... 
...Norėtųsi, kad kas nors, kokie ekspertai pažiūrėtų, pastebėtų, ar 

gerai tą metodą taikom. Reikėtų supervizorių, ekspertų, turinčių 

aukštesnę kvalifikaciją, kad patartų, ar taip daro, ar ne... 
Gal būtų galimybė, kad lektoriai atvyktų į įstaigas... 

Kompleksiniai 

mokymai 

...Seminaras dažniausiai būna kokybiškas, jeigu vienas iš lektorių yra 

daugiau teoretikas ar pusiau teoretikas, o kitas praktikas. [...] Negali 

būti vien teoretikai, nes tuomet naudos jokios. [...] Paklausai teorijos ir 

pasižiūri praktinius pavyzdžius įstaigoje. Tai ir yra nauda, kai tu sieji 

teoriją su praktika čia ir dabar... 

Dažnesni arba tęstiniai 

mokymai ir jų plėtra 

rajonuose 

...[...] daugiau tokie mokymai. Konkretus mokymas, galbūt kažkokia tai 

atvejų analizė, ir kad pasibandytų, kaip tai veikia... 
...Galbūt galėtų būti keli kartai, kad galėtų visi norintys sudalyvauti... 
... [...] Seminarai, kurie vyksta sostinėje, kad jie persikeltų šiek tiek ir į 

rajonų centrus daugiau. Ar pedagoginėse psichologinėse tarnybose, ar 

švietimo centruose organizuojami arčiau gyvenamųjų vietų, kad labiau 

paplistų jie į regionus... 
...Tai turėtų iš Švietimo ministerijos ir nuleidžiama į miestus ir per 

miestų švietimo skyrių [...] kviesti daugiau mokytojų iš mokyklų. Kad 

kaip mes važiuojam į Vilnių, kad tokio pobūdžio seminarai būtų 

nuleidžiami į miestus. Nes miestuose gali ateiti daugiau, kad kuo 

plačiau skleisti tuos dalykus... 

Privalomi mokymai 

...Kaip privalomai, įteisinus. Vienas [...] direktorius manys, kad 

nereikia tokio seminaro jo mokytojams, tai nesikvies tokių specialistų 

Gal tiesiog privalomai atvažiuotų. Tai gal tokiu būdu ir tie mokytojai 

ateitų ir išklausytų, nori nenori... 
Kvalifikacinių 

reikalavimų 

mokytojų 

padėjėjams 

didinimas 

Specialūs reikalavimai 

mokytojų padėjėjams 

...[...] Pedagogų padėjėjai [...] neturėtų būti žmonės be specialaus 

išsilavinimo. Jie lygiai taip pat turėtų žinoti, ką daryti ir kaip elgtis 

įvairiose situacijose... 

Pedagogų 

motyvacijos 

didinimas 

Mokytojų 

suinteresuotumo 

dalyvauti 

specializuotuose 

seminaruose apie ASS 

turinčių vaikų ugdymą 

skatinimas 

... [...] Turi patys norėt. Mažai ką domina šita sritis [...]... 

 

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad: 

 Tyrimo dalyvių teigimu, Lietuvoje vis daugiau dėmesio skiriama ASS turinčių vaikų 

ugdymo klausimams, yra specializuotų centrų, kuriuose ugdomi ASS turintys vaikai, 

gerėja bendrojo ugdymo pedagogų požiūris į ASS turinčius vaikus. Kita vertus, ASS 

turinčių vaikų ugdymas labai fragmentiškas, neaiški šį sutrikimą turinčių vaikų ugdymo 

strategija ir tikslai, nėra ASS turinčių ir mokyklą baigusių vaikų ugdymo tęstinumo 

strategijos, ASS turinčių vaikų pasiekimų vertinimo metodikos, bendros pedagogų 

mokymo apie darbą su ASS turinčiais vaikais programos, specialiojo ugdymo mokyklos 

geografiniu požiūriu yra netolygiai pasiskirsčiusios ir sunkiai pasiekiamos, pagalba 

ASS turintiems vaikams sukoncentruota didžiuosiuose miestuose, klasėse mokosi per 

daug mokinių, mokymo aplinka nepritaikyta ASS turinčių vaikų ugdymui, bendrojo 
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ugdymo mokytojams trūksta pozityvaus požiūrio į ASS turinčius vaikus bei žinių ir 

gebėjimų apie ASS turinčių vaikų ugdymą, mokytojų padėjėjams – žinių ir gebėjimų 

teikti pagalbą ASS turintiems, o specializuoti mokymai pedagogams yra labai brangūs. 

Atsižvelgiant į tai, anot tiriamųjų, reikėtų mokyti ir šviesti tėvus (globėjus, rūpintojus) 

bei pedagogus, ypač dirbančius ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose, apie darbą 

su ASS turinčiais vaikais, pedagogams organizuoti praktinius mokymus, stažuotes, 

atlikti pedagogų rengimo programų auditą ir jas tobulinti, įtraukiant mokymą apie darbą 

su ASS turinčiais vaikais, mažinti vaikų skaičių klasėse ir specialiųjų pedagogų darbo 

krūvį, didinti mokytojų padėjėjų skaičių ir kompetenciją, įrengti atskiras ASS turinčių 

vaikų ugdymo klases bendrojo ugdymo mokyklose, sunkų ASS turinčius vaikus arba 

mažus (iki penktos klasės) ugdyti tik specializuotose ugdymo įstaigose. 

 Sunkumai, su kuriais besimokydami susiduria ASS turintys vaikai, anot tiriamųjų, 

daugeliu atvejų yra susiję su šių vaikų vidine būsena (pvz., jaučiamu nerimu, baime, 

nenoru ar negebėjimu komunikuoti ir pan.) arba su išorinės aplinkos veiksniais, 

apimančiais pedagogų žinių ir gebėjimų trūkumą, žemą mokytojų padėjėjų 

kompetenciją, patyčias ir kt. Netinkamą ASS turinčių vaikų elgesį dažniausiai sukelia 

pats sutrikimo pobūdis, komunikacijos sunkumai, aplinkos pasikeitimas, nerimas, 

tačiau daug įtakos tam turi ir pedagogų bei jų padėjėjų nekompetentingumas, netinkama 

mokymo metodika, neigiamas pedagogų požiūris į ASS turinčius vaikus. Siekiant 

užkirsti kelią minėtoms problemoms arba jas sumažinti, ugdymo įstaigose stengiamasi 

taikyti tinkamus ASS turinčių vaikų ugdymo metodus, nuolat šviesti kitus mokinius ir 

su jais bendrauti, analizuoti netinkamą ASS turinčių vaikų elgesį sukeliančias priežastis, 

taip pat bendrauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir ASS turinčiais vaikais, užtikrinti 

tinkamą jų adaptacijos procesą, dalintis gerąja patirtimi. 

 Ugdant ASS turinčius vaikus ugdymo įstaigose dažniausiai taikomi paveikslėlių 

sistemos, struktūruoto mokymo, taikomojo elgesio analizės, kalbos, muzikos terapijos, 

TEACHH metodai. Vis dėlto, tyrimo dalyvių teigimu, dažniausiai taikomi ne 

„gryni“ pavieniai metodai, bet derinami įvairių metodų elementai. 

 Kaip vienas svarbiausių taikomojo elgesio analizės metodo taikymo ugdant ASS 

turinčius vaikus privalumų, anot tiriamųjų, yra tai, kad šis metodas iš tikrųjų daro 

teigiamą įtaką ASS turinčių vaikų elgesiui, yra struktūruotas, paremtas motyvavimo 

(atlygio) sistema ir leidžia įvertinti ugdymo specialistų bei pedagogų daromas klaidas 

ugdant ASS turinčius vaikus. Kita vertus, šis metodas labai brangus ir labiau 

pritaikomas dirbant su ASS turinčiu vaiku individualiai, o ne grupėje. 

 Tyrimo dalyvių teigimu, pagrindinės problemos, su kuriomis ugdymo įstaigose 

susiduriama ugdant ASS turinčius vaikus, dažniausiai yra per mažas mokytojų padėjėjų, 

specialiųjų pedagogų skaičius, pedagogų žinių ir gebėjimų dirbti su ASS turinčiais 

vaikais bei motyvacijos trūkumas, žema mokytojų padėjėjų kompetencija ir mažas jų 

darbo užmokestis, didelis darbo krūvis ir mokinių skaičius klasėje, papildomo 

finansavimo stoka, didelė kvalifikacijos tobulinimo kursų autizmo tematika kaina ir jų 

sukoncentravimas didžiuosiuose miestuose, specializuotos mokymo medžiagos, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) įsitraukimo į ugdymo procesą trūkumas, ASS turinčių vaikų 

ugdymui nepritaikytos ugdymo programos ir mokymo aplinka. Siekiant spręsti šias 

problemas, tyrimo dalyvių nuomone, reikėtų naujai priimtus darbuotojus privalomai 

apmokyti dirbti su ASS turinčiais vaikais, keisti vaikų skyrimo į grupes, specializuotų 

įstaigų veiklos finansavimo tvarkas, tobulinti ASS turinčių vaikų ugdymo procesą, 

ugdymo aplinką labiau pritaikyti ASS turinčių vaikų poreikiams, šviesti visuomenę, 

 Tyrimo dalyvių teigimu, ASS turinčius vaikus ugdantiems specialistams trūksta įvairių 

žinių ir gebėjimų, susijusių su ASS, t. y. ir apskritai apie tokį sutrikimą, jo atpažinimą, 

ASS turinčių vaikų mokymo metodikas, ugdymo organizavimą ir pan. Ypač jaučiamas 

praktinių žinių trūkumas. 
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 Ugdymo įstaigos sudaro sąlygas ugdymo specialistams tobulinti savo kvalifikaciją ASS 

turinčių vaikų ugdymo srityje. Tyrimo dalyvės kvalifikaciją dažniausiai tobulino 

įvairiuose seminaruose, mokymuose, stažuotėse. Jų nuomone, kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai, kuriose dalyvavo, buvo naudingi, leido įgyti ir teorinių, ir praktinių žinių, 

kurias pritaikė savo darbe. Ateityje tiriamosios ir toliau norėtų tobulinti savo 

kompetenciją ASS turinčių vaikų ugdymo bei alternatyvios komunikacijos, emocijų 

elgesio sutrikimų, mokymo organizavimo srityse. 

Vienos didžiausių problemų, su kuriomis susiduria specialistai, norintys tobulinti 

kvalifikaciją ASS turinčių vaikų ugdymo srityje, tiriamųjų teigimu, yra didelė seminarų 

kaina ir mažas dalyvavimo juose finansavimas, specializuotų praktinių seminarų, 

mokymų rajuose trūkumas ir mažas vietų skaičius juose. Siekiant gerinti specialistų, 

ugdančių ASS turinčius vaikus, kvalifikacijos tobulinimo sistemą, anot tyrimo dalyvių, 

reikėtų sukurti mobilias ekspertų komandas, kurios važinėtų po įstaigas ar rajono 

centrus, stebėtų ASS turinčių vaikų ugdymo situaciją, teiktų rekomendacijas ASS 

turinčius vaikus ugdantiems pedagogams, organizuoti kompleksinius, tęstinius arba 

privalomus mokymus arba didinti jų skaičių, didinti reikalavimus mokytojų padėjėjams, 

pedagogų, ypač dirbančių bendrojo ugdymo įstaigose, motyvaciją dalyvauti 

specializuotuose renginiuose autizmo tematika. 
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