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 1. SEKSUALINĖS RAIDOS ETAPAI IR JŲ 

SANTYKIS SU KITOMIS RAIDOS SRITIMIS 

  

 
Šiame etape siekiama dviejų tikslų. Visų 

pirma, siekiama suteikti žinių apie santykį 

tarp lytinėsraidos etapų ir kitų raidos sričių, 

antra, siekiama lavinti kompetenciją atpažinti 

kūno pokyčius, susijusius su seksualine 

raida. 

 

 

 

 

 

 

 

KĄ TURI ŽINOTI  

 Tikslas1.1 Paaiškintiraidos sritis. 

8 Tikslas1.2 Paaiškinti, kad seksualinė raida – 
tai pokyčių laukas.  

 VRaidos sritys ir seksualinė raida 

 

Yra penkios pagrindinės raidos sritys: fizinė, 

kognityvinė, socialinė, emocinė, seksualinė 

raida. Fizinė raida, susijusi su kūno pkyčiais. 

Kognityvinė raida yra susijusi su proto 

struktūromis, gebėjimais, mentaliniais  

procesais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Socialinėraida yra susijusi su su 

socializacijos procesais. Tai žmonių sąveika 

su kitais žmonėmis, jų grupėmis. 

Emocinėraida, susijusi su emociniais 

pokyčiais: asmenys suvokia savo emocijas, 

jas išreiškia, suprantu kitų emocijas, į jas 

reaguoja.Seksualinė raida apima kūno 

pokyčius ir seksualinę elgseną. 
 

Tikslas1.3 Apibrėžti seksualinės raidosstadijas. 

 

Tikslas1.4 Paaiškintiseksualinę raidą kitų raidos 

sričių kontekste. 

 
Lytinės raidos stadijos 

Seksualinėsraidos procesas yra toks, kaip ir 

emocinės, kalbinėsraidos, fizinėsar 

moralinės raidos procesas – pasireiškia 

įvairiuose gyvenimo etapais.Pasak Foido, 

seksualinėsraidos stadijos yra šios: 

Oralinė stadija (0-18 mėnesių): Pirmoji 

malonumo sritis šiuo laikotarpiu yra burna. 

Tokie veiksmai, kaip: čiulpti, kramtyti ir 

kąsti yra pirmieji oraliniai veiksmai. Tai 

teikia malonumą ir šiuos malonumus 

siekiama patenkinti lygiai taip pat, kaip 

siekiama patenkinti troškulio ar alkio 

poreikį. Tai yra pirminis vaiko malonumas. 

Laiku patenkinti poreikiai formuoja vaiko 

pasitikėjimą motina. Šis prisirišimas yra 

emocinio ir asmeninio tobulėjimo pradžia. 

Eriksonas mini, kad asmenybė gali būti 

palaikoma atsižvelgiant į tai, ko norima ir į tai 

kas turėtų būti.  



Analinė stadija (18-36 mėnesių): 
 
Malonumų ir konfliktų šaltiniu tampa šalinimo 
organai. Šiuo laikotarpiu, išangė yra sritis, 
kurią mėgstama valdyti. Vaiko bandymai 
valdyti kūną, teikiantį malonumą, leidžia 
jiems valdyti tuštinimosi procesą. 

Falinė stadija (36-60 mėnesių): Šiuo 

laikotarpiu malonumo sritis – tai lytiniai 

organai.  

Dėmesys nukrypsta į išorinius lyties 

požymius. Vaikui nuolat stengiantis 

atpažinti ir valdyti savo kūną, žaidimas su 

lytiniais organais yra vienas iš veiksmų, kurį 

vaikai daro labai dažnai. Šiuo laikotarpiu 

seksualinis vystymasis santykinai paspartės, 

o smalsumas smarkiai padidės. Jie gali būti 

pernelyg susidomėję suaugusiųjų 

genitalijomis (jie gali bandyti pamatyti 

artimųjų lytinius organus). Tada vaikas 

pradeda suprasti privatumo sąvoką.  

Šiuo laikotarpiu vaikai išgyvena vadinamąjį 

Edipo kompleksą, t.y. jaučia stiprų potraukį 

priešingos lyties tėvui ir norą konkuruoti su 

tos pačios lyties tėvu. Jeigu ši problema 

sėkmingai išsprendžiama, vaikas 

susitapatina su savo lyties tėvu ir perima 

savo lyties elgesio modelį. Tačiau, jeigu 

problema lieka neišspręsta, suaugusiam 

žmogui gali kilti problemos, bendraujant su 

vyresniais. 

Latentinė stadija (6-11 metų): Latentinė 

(užslėpta) trukmė nuo 5 iki 6 metų. Lytinio 

brendimo seksualiniai impulsai užslopinti, 

jos metu vaikas įgyja įvairių socialinių ir 

pažinimo įgūdžių. 

Taigi šiuo laikotarpiu sumažėja domėjimasis seksualumu. 
Tiesą sakant, šis laikotarpis yra tai, kas buvo išmokta 
ankstesniais laikotarpiais. Vaikai pakartoja ir išbando savo 
lyčiai būdingus socialinius vaidmenis, mėgsta žaisti su tos 
pačios lyties vaikais. 
Genitalinė stadija (11-18 metų): Šiuo paauglystės 

laikotarpiu vaikas atpažįsta fizinius pokyčius. Vaikų 

lytinis potraukis didėja. Mergaitėms pasireiškia 

menstruacinis kraujavimas, berniukams - ejakuliacija 

(spermos išsiliejimas). 



Seksualinės raidos ryšys su 

kitomis raidos sritimis 
  
Seksualumas yra sudėtingas reiškinys, 

turintis psichologinę, biologinę, socialinę, 

fiziologinę, kultūrinę, moralinę ir religinę 

dimensijas. Jis yra tiesiogiai susijęs su 

kitomis raidos sritimis. Fiziniai kūno pokyčiai 

pasireiškiantys paauglystėje ir padidėjęs 

seksualumas - tai tik požymiai fizinės ir 

seksualinės raidos paralelumo. Sveika 

psichologinė nuotaika yra būtina sąlyga, 

siekiant užtikrinti tinkamą seksualinę elgseną 

ir sveiką seksualinį gyvenimą. Ši situacija 

rodo, kad emocinės ir psichologinėsraidos 

sritys veikia seksualinę raidą. Kadangi 

tailemia socialinės taisyklės ir kultūra, 

seksualinė raida yra susijusi ir su 

moralinėsraidos sritimi. Dėl šių priežasčių 

parama visoms vaiko raidos sritims prisideda 

ir prie paramos seksualinei vaiko raidai. 
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VEIKLOS, KURIAS TURI ATLIKTI 

GLOBĖJAI 

 
Tikslas 1.5 Paaiškinti kūno 

pokyčius paauglystės laikotarpiu. 

 

Mokymo metodai ir technikos: 

tiesioginė raiška 

 

Mokomoji medžiaga / technologijos: 

žmogaus figūros, vaizduojanččios 

skirtingus vystymosi etapus 



Pasirengimas mokymui: 
 

 

•  Ar jūsų vaikas pasirengęs įgauti 

įgūdžių? / Ar vaikas turi reikiamų 

įgūdžių? 
 
Ar jūsų vaikas pažįsta kūno dalis? Ar jis kreipia 

dėmesį į tai, ką jūs rodote, ką sakote? Ar tai 

sugeba daryti bent 5 minutes? Ar jis gali 

prasmingai reaguoti į jūsų užduodamus 

klausimus? Ar jis gali laikytis jūsų nurodymų? 

Ar jis gali pakartoti? Jei jūsų atsakymas į šiuos 

klausimus yra „Taip“, galite pradėti dirbti su 

įgūdžiais, o jei „Ne“, pasitarkite su ekspertais, 

kokius įgūdžius lavinti turėtumėte pirmiausiai. 
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• Įvertinkite, ką Jūsų baikas gali daryti / Atlikite 

pirminį vertinimą 

Kai pradedate kalbėtis su vaiku, porodykite 

jam vieną iš jo vaikystės nuotraukų ir 

pasakykite: „Dabar tu didelis, bet tada buvai 

mažas. Pažvelk į savo nuotraukas ir 

parodyk/papasakok kas pasikeitė tavo kūne?“ 

Jei netoliese yra veidrodis, pasakykite vaikui: 

„Tu užaugai didelis ir užaugsi dar didesnis. 

Mūsų kūnas keičiasi augant. Ar matai šiuos 

pokyčius?“ Jei jūsų vaikas pastebėjo savo 

kūno pokyčius, galitepradėti 

 
dirbti. Jei ne, pradėkite veiklą sakydami: 

„Dabar pasikalbėsime apie tai, kaip keičiasi 

mūsų kūnai mums augant“. 

 

•  Medijoms STOP 
 

Turėtumėte kalbėtis apie vaiko kūno pokyčius 

aplinkoje, kurioje esate vienas. Išjunkite garso 

elektroninę įrangą, pvz., Televiziją, radiją, 

telefoną. Galite pasirinkti sėdėti šalia vaiko. 

Turėtumėte turėti jo mėgstamų maisto produktų, 

gėrimų, daiktų ir pan., Kad apdovanotumėte savo 

vaiką (juos reikia laikyti ten, kur vaikas nemato). 

Nelaikykite medžiagų, kurios atitrauks jūsų vaiką, 

aplinkoje, kurioje dirbsite, ir nedarykite jokio kito 

darbo. 

• Dėmesio koncentravimas 
 

Naudokite vieną iš nuostabių sakinių, 

pavyzdžiui: „Atrodai pasirengęs dirbti, 

pradėkime!“ „Taip, mes 

pradedame!“Pasakykite savo vaikui: 

„Šiandien sužinosime apie mūsų kūno 

pokyčius.’’ Pasakykite savo vaikui: „Šiandien 

mes sužinosime apie mūsų kūno pokyčius.



Šių pokyčių žinojimas mums svarbus norint 

pažinti savo kūną ir būti švaresniems bei 

sveikesniems.’’ Paaiškinkite, kodėl jis 

sužinojo apie šiuos pokyčius. Tada 

pasakykite trumpą kalbą apie savo 

ankstesnes žinias pagal vaiko lygį. Jei jūsų 

vaikas gali žodžiu pateikti teisingus 

atsakymus arba pasakyti nurodydamas, 

paprašykite vaiko pakalbėti apie problemą 

arba papasakokite pamėginti išmokti savo 

žinias apie tą dalyką, naudodamiesi tokiais 

klausimais kaip „Kokios yra mūsų kūno dalys  

Ar pameni, ką anksčiau sužinojome apie 

savo kūną? “. Tada pasakykite "Taip, mes 

galime pradėti dirbti!" ir pradėkite pamoką. 

 

Taikymas: 

 

Veikla 1: Aš suvokiu savo kūno pokyčius 

 
Pasakykite savo vaikui: „Dabar tu augi, ir 

aš tai suprantu“. Pavyzdžiui, jei jis tapo 

aukštesniu, pasakykite jam „Žiūrėk, koks  

tuaukštas“. Ant stalo padėkite žmogaus 

figūras, rodančias skirtingasraidos stadijas, 

kad jūsų vaikas jas matytų. Tada pagal 

vaiko lygį pasirinkite toliau išvardytus 

pokyčius ir pasakykite savo vaikui, „kai mes 

užaugsime, tai nutiks mūsų kūne“. 

 

 
√ Kadangi riebalinės liaukos sunkiai dirba, 

padaugėja spuogų, o ant odos atsiranda juodų 

dėmių. 

 
√ Kūno raukšlės tampa akivaizdžios. 

 

√ Moterims išryškėja krūtys. 

 

√ Vyrų lytiniai organai auga. 

 

√ Padidėja plaukų augimas. Lytiniai organai ir 

pažastų plaukai ilgėja. 

 
√ Vyrams atsiranda barzda ir ūsai.  

 

√ Vyrų balsas keičiasi ir sustorėja. 

 

√ Prasideda mėnesinės, atsiranda makšties 
išskyros. 

 

√ Vyrai išskiria iš kūno spermą. 

 
√ Auga, didėja svoris. 

 

√ Didėja prakaitavimas. 

 

√ Vystosi raumenys. 

 

√ Vyrams gerklėje atsiranda gumbas. 

 

Paklauskite vaiko: „Dabar pasakyk, kas pasikeis 

tavo kūne, kai jis augs?“ 
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Jei jūsų vaikas sureaguoja teisingai, 

apdovanokite vaiką tuo, kas jam patinka. 

Tačiau jei jūsų vaikas neatsako, kai 

klausiate, arba atsakot 

neteisingai/neišsamiai, pradėkite nuo 

pradžių. Kiekvieno darbo pabaigoje 

padėkokite vaikui už bendradarbiavimą. 

 

Apibendrinimas-stebėjimas: 

 

 Praėjus kelioms dienoms po to, kai baigėte 

darbą, stebėkite savo vaiką ir patikrinkite, ar 

vaikas prisimena šias jūsų aptartas sąvokas, 

kol jam padėjote apsirengti ir nusirengti. 

 

 

 

12 Kasdienė rutina.Jei jūsų vaikas atsimena 
koncepcijas, kurių mokėte, jei jūsų vaikas 

pateikia  teisingą atsakymą, apdovanokite 

savo vaiką tuo, kas jam / jai patinka. Tačiau jei 

jūsų vaikas pamiršo šias sąvokas ar klaidingai 

atsakė, pradėkite viską nuo pradžių. 

 

Vertinimas: 

 

Vertindami savo vaiką, išdėliokite vyrų ir 

moterų nuotraukas, kuriose pavaizduoti 

skirtingi raidos etapai, ir pasakykite: „Dabar 

pažiūrėki į nuotraukas ir pasakyk, kas mūsų 

kūne keičiasi, 

 
kai mes užaugame. Taip pat galite paklausti 

- kurios mūsų kūno vietos keisis, kai 

užaugsime. Priimkite jų atsakymus arba 

žodine, arba vizualine forma, o atsakymus 

patvirtinkite žodžiu. Tačiau jei jūsų vaikas 

neatsako arba atsako neteisingai, 

pakartokite. Norėdami įvertinti savo vaiką, 

naudokitės toliau pateiktu kontroliniu sąrašu. 



“Aš suvokiu savo kūno pokyčius” Sąrašas 
 
     

 
PASTEBIMI POKYČIAI 

Vertinimas  
 

Taip Ne 
 

   

1.Kai riebalinės liaukos dirba sunkiai, spuogai padidėja, o ant odos 
atsiranda juodų dėmių 

   

   

2. Kūno raukšlės pasidaro matomos    

3. Moterims išryškėja krūtys    

4. Auga vyrų genitalijos    

5. 
Vyrams padidėja plaukų augimas. Lytinių organų ir pažastų 
plaukai ilgėja.    

6. Vyrams atsiranda barzda ir ūsai    

7. Vyrų balsas keičiasi ir sustorėja    

8. Prasideda mėnesinės, atsiranda makšties išskyros    

9. Vyrai ejakuliuoja spermą    

10. Didėja ūgisir svoris    

11. Padažnėja prakaitavimas    

12. Vystosi raumenys   

13 13. Vyrų gerklėse atsiranda gumbas   
     

 
 

 

Paaiškinimai ir apibendrinimai: 

 

Paklausus vaiko apie jo kūno pokyčius, galite 

sulaukti atsakymo: „Atsirado spuogų“. 

Patvirtinkite vaiko atsakymą arba pritardami 

jam, arba kartu svarstydami.Pavyzdžiui, 

pasakykite jam: "Taip, tavo kūnas riebaluojasi, 

kadangi augi." Jei jūsų dukra naudoja tokius 

sakinius kaip: „Aš susitepiau dėl menstruacijų“. 

Pasakykite jai: „Tavo lytiniai organai bręsta, 

tampi suaugusia,“ ir pakeiskite vaiko mąstymą 

teigiama išraiška. 

 
 

 

Niekada nenaudokite tokių žodžių kaip 

„purvinas“. Jei jūsų vaikas paauglys ar tuoj 

taps paaugliu, jis vystosi ir keičiasi tiek fiziškai, 

tiek seksualiai. Kuo daugiau jūsų vaikas žinos 

apie šiuos pokyčius, tuo geriau ir saugiau jis 

jausis. Jis taip lengvai prisitaikys prie savo 

kūno. Pateikdami informaciją, stenkitės ją 

padaryti kuo aiškesne vaikui. Kadangi jūsų 

vaikasšiuo laikotarpiu yra emocingesnis, 

būtinai paaiškinkite savo kūno pokyčius, jų 

negėdindami, ir patvirtinkite, kad jis yra 

normalus. Leiskite jam užduoti klausimus. 
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2. PARAMA SEKSUALINĖS RAIDOS 
SRITYJE, GLOBĖJŲ VAIDMENYS IR 
ATSAKOMYBĖS 

 

 

 
Šiuo pavadinimu siekiama suteikti jums 

informacijos apie tai, kodėl turėtumėte 

palaikyti savo vaiko seksualinę raidą ir savo, 

kaip globėjų, vaidmenis ir pareigas. 

 

 

 

 

 

KĄ GLOBĖJAI TURI ŽINOTI?  

 Tikslas 2.1Aptarti pagalbos teikimo svarbą 

seksualinės raidos srityje   

16 Tikslas 2.2Aptarti pagalbos poveikius 

 

Tikslas 2.3Paaiškinti vaidmenis ir atsakomybes, 

teikiant pagalbą seksualinės raidos srityje. 

 
Pagalbos seksualinės raidos srityje 

svarba ir poveikiai 

 
Geras prisilietimas/ blogas prisilietimas 

• Kūno dalių pavadinimai 

• Asmeninės ribos / Asmeninė erdvė 

• Elgesys, lygiagretus seksualinei raidai / 

ypatingas prisilietimas 

• Vengti pavojaus / Užkirsti kelią 

piktnaudžiavimui 

• Socialiniai įgūdžiai ir santykių kūrimas 

• Susipažinimo įgūdžiai 

• Asmeninė atsakomybė ir vertybės 

• Savi-priežiūros įgūdžių įgijimas 

 

 

Pagrindiniai seksualinės raidos ugdymo 

tikslai: (1)pažinti savo kūną; (2) gebėti saugoti 

savo kūną. Taip pat svarbu ugdyti 

individualias vertybes ir mokytis tinkamų 

socialinių santykių įgūdžių. 

 

 

 

 

 

   

   Svarbu aptarti šias temas: 
 

•Bendra erdvė/Privati erdvė 
 

 

Seksualinės raidos srityje taip pat yra tam 

tikrų fazių, kaip ir kitose vystymosi srityse. 

Kiekvienametapui būdinga konkreti 

seksualinė elgsena, kurios yra tikimasi. 

Švietimo pagalba turėtų būti siekiama 

užtikrinti tinkamą seksualinę raidą. Būtina 

užkirsti kelią netinkamoms situacijoms ar 

elgesiui trukdančiam seksualinio vystymosi 

procesui.  



Siekdami užtikrinti sklandžią seksualinę raidą, 

nereikia laukti problemos, reikia tam tikrų 

įgūdžių mokytis iš anksto, siekiant užkirsti kelią 

probleminėms situacijoms. 

Vaidmenys ir atsakomybės 

 
Globėjo vaidmuo ir atsakomybė šiame 

procese –užtikrinti vaiko tinkamą seksualinę 

raidą. Globėjas turėtų žinoti visus raidos 

etapus ir jiems būdingus pokyčius. Svarbu, 

kad globėjas tinkamu laiku perduotų vaikui 

reikiamą informaciją. Atlikdami savo 

vaidmenis galite pasinaudoti toliau pateiktais 

patarimais. 

 

1. Niekada nevėlu kalbėti su vaiku apie jo 

seksualinę raidą: Pagal amžiaus tarpsnį 

kalbėti su vaiku apie seksualinės raidos 

etapus visada yra naudinga, nesvarbu, kiek 

jūsų vaikui metų. 

 
2. Pasirinkite tinkamą laiką ir vietą: Kai 

ketinate kalbėti su vaiku apie lytinį švietimą, 

pasirinkite jums abiems tinkamą laiką. 

 
Jei nesijaučiate pasirengę atsakyti į vaiko 

užduotą klausimą, geriau šiek tiek palaukite, 

užuot iš karto atsakę. Pasakykite jam: „Aš 

nieko nežinau apie tai; man trūksta žinių apie 

tai. Kai apie tai sužinosiu, tada iratsakysiu“. 

Priėmę sprendimą, ką pasakyti savo vaikui 

apie lytinį švietimą, būtinai pasidalinkite 

informacija, kurią vaikas norėjo sužinoti. Jei 

neatsakote į vaiko klausimą, žinokite, kad 

vaikas bandys sužinoti šią informaciją iš kitų 

šaltinių. 
 
 

Gali tekti pradėti pokalbį: Jei jūsų vaikui nekyla 

klausimų dėl seksualinės raidos, nemanykite, 

kad jamto nereikia.Kiekvienas vaikas domisi 17 
 
savo raida pagal amžių. Daugelis vaikų 

nemoka užduoti klausimų apie lytinęraidą, 

tačiau tai nereiškia, kad jiems nerūpi ar 

neįdomu. Jei norite, kad jūsų vaikas gautų 

teisingą ir sveiką informaciją bei užmegztų 

sveikus ir teigiamus santykius su jumis, 

bendraukite su juo. 

 

4. Įsitikinkite, kad klausotės daugiau nei 

kalbate: Klausykite vaiko, užuot patarę, užuot 

dažnai kalbėdami. Klausymasis padeda išgirsti 

vaiko rūpesčius, klausimus ir sumažina dažnai 

daromas prielaidas apie savo vaikus. Iš jų 

pačių geriausiai ir sužinome, ko jiems reikia.



 

 

5. Seksualiniame ugdyme visos 

informacijos pateikimas vienu metu nėra 

teisingas ir sveikas požiūris: Seksualinis 

ugdymas yra plati tema, todėl jūs negalite 

pateikti savo vaikui visos informacijos vienu 

metu. Svarbu dalytis informacija pagal vaiko 

vystymosi etapų ypatybes. 

 
6. Stebėkite savo vaiką ir išnaudokite 

kiekvieną galimybę, ugdymui:Geriausias 

būdas 

18pradėti diskusiją pasinaudojant kasdienėmis 

„Pamokančiomis istorijomis“. Kai paklausite 

vaiko, ar jis norėtų apie tai pasikalbėti, jis 

tikriausiai pasakys: „ne“. Pavyzdžiui; jei 

pažįstate nėščią moterį, tai yra patogus būdas 

pasikalbėti su vaiku. Arba užuot jaudindamiesi 

ir panikuodami, kai vaikas žiūrėdamas 

televizorių mato seksualinę sceną, pateikite 

aiškius ir suprantamus paaiškinimus, 

atsižvelgdami į vaiko amžių ir pažinimo lygį. 

Jeigu išjungsite televizorių ar pernelyg stipiai 

reaguosite, vaikas supras situaciją kitaip ir taip 

 
sukurs įvairių prasimanymų. Ikimokyklinio 

amžiaus vaikus neigiamai veikia televizijos 

programos ar su seksualumu susiję vaizdai, 

kuriuos jie mato internete. Šiame amžiuje vaikų 

fantazija yra plati ir jiems sunku atskirti tai, kas 

netikra nuo to, kas tikra. Taigi jie mėgdžioja tai, 

ką mato. Pirmasis žingsnis turėtų 

būtidraudimas naudotis technologiniais 

prietaisais, turėtų būti naudojami saugos 

paketai ar vaikų spynos. Jei jūsų vaikas, 

nepaisant šių veiksmų, buvo paveiktas 

neigiamų vaizdų, pirmiausia turite sužinoti, ką 

jis supranta ir ką jis galvoja. Seksualinė 

informacija, netinkama jūsų vaiko amžiui, 

visada klaidina jūsų vaiką. Galite pradėti 

sakydami: „Pakalbėkime apie tai, ką 

matei/žiūrėjai“, ir kalbėkite su juo apie tai pagal 

vaiko pažintinio ir emocinio išsivystymo lygį. 

Jei įšią situaciją žvelgsite su nerimu, galite 

sukelti savo vaikui tokius jausmus, kaip 

apgailestavimas, baimė ir gėda. 

 

7. Konkretizuokite  informaciją, kurią 

suteikiate vaikui apie seksualumą, 

seksualumo raidą ir pan.: Naudokite 

modelius su specifinėmis anatominėmis 

savybėmis, trimačius modelius, knygas, 

piešinius. 

 
8. Sukurti galimybes dirbti saugioje 

aplinkoje: Kalbėkite tokiomis temomis, kaip 

savi- priežiūros įgūdžiai, 



asmeninė erdvė ir tyrimai, kurie užtikrina 

privatumą. Su vaiku dalindamiesi informacija 

apie savo seksualinę raidą, įsitikinkite, kad 

aplinka yra saugi ir tinkama. 

 

9. Jūsų vaikas gali užduoti klausimus, 

kuriems reikalinga asmeninė informacija 

apie jus. Galite neatsakyti į šiuos 

klausimus:Jūsų vaikas turi žinoti jūsų 

asmenines ribas. Turėtumėte išmokyti vaiką 

privatumo, kad jis galėtų nustatyti savo 

asmenines ribas. 

 
10. Supaprastinkite savo atsakymus: 

Vaikai gali užduoti klausimus apie jiems 

įdomius dalykus ir kartais reikalauti jų. Tokiu 

atveju atsakydami į vaiko klausimus naudokite 

paprastą kalbą ir būkite kantrūs. 

 

11. Valdykite savo kūno kalbą: 

Atsakydami į savo vaiko klausimus elkitės 

ramiai ir supratingai. 

 
12. Būkite kantrūs: Leiskite savo vaikui 

užduoti tuos pačius klausimus vėl ir vėl. 

 
13. Paaugliai rūpinasi ir gerbia savo 

santykius 

Draugystė ir santykiai su priešinga lytimi yra 

gyvybiškai svarbi jaunų žmonių gyvenimo 

dalis, vertinimas ir kritika gali sutrikdyti 

bendravimą su jūsų vaiku. Klausykite jų; 

pabandykite juos suprasti, patikinkite, kad 

esate šalia, kai jiems to reikia. 
 
 

14. Dalinkitės socialinėmis vertybėmis: 

Užtikrinkite, kad jie įgytų tokių vertybių kaip 

pagarba sau, tolerancija, teisingumas, 

jautrumas ir privatumas, atsižvelgdami į 

visuomenės įsitikinimus ir kultūrines 

ypatybes, ir užtikrinkite, kad tokiu būdu 

vaikas įgytų tinkamas žinias, įgūdžius, 

požiūrį ir elgesį. 
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3. PRIVATUMO ĮGIJIMĄ 

REMIANTYS TYRIMAI 

 

Šiame skyriuje siekiama dviejų tikslų. Pirma, 

jis skirtas suteikti jums žinių ir supratimo, 

susijusių su privatumo įgijimo studijomis, ir, 

antra, siekiama suteikti jums kompetencijos 

įsikišti į procesą, lavinant, ugdant ir palaikant 

privatumo įgūdžių įgijimą. 

 
KĄ TURI ŽINOTI GLOBĖJAI 

 
Tikslas 3.1Paaiškinti privatumo svarbą, 

privatumo poreikį. 

Tikslas 3.2 Paaiškinti pagrindinius globėjų 

vaidmenis, lavinant privatumo įgūdžius. 

Tikslas 3.3 Apibūdinti elgesį, užtikrinan 
privatumą 
 

Kodėl privatumas yra būtinas? 

 

Proto negalią turintys asmenys veikia viešose 

ir privačiose erdvėse, sąveikaudami su savo 

socialine aplinka. Labai svarbu išmokti ribų, 

kad galėtume bendrauti su visomis 

socialinėmis grupėmis. Asmeninių ribų 

žinojimas ir apsauga apibrėžia privatumo 

sąvoką. Privatumas yra daugialypė sąvoka, 

apimanti asmens patirtį, įsitikinimus, jausmus, 

mintis ir asmenines vertybes. Žodžio 

privatumas reikšmė apibrėžiama kaip 

„konfidencialumas“. 

 
Yra trys pagrindinės privatumo taisyklės: 

neliečiamumas, konfidencialumas ir 

slaptumas. Neliečiamumas reiškia, kad paties 

žmogaus kūnas yra neliečiamas, 

konfidencialumas yra privati asmens sritis,apie 

kurią negalima dalytis socialinėje erdvėje, ar 

gyvai su svetimais žmonėmis. Kita vertus, 

slaptumas reiškia, kad asmens kūnas negali 

būti matomas svetimo žmogaus. Švietimo apie 

privatumą tikslas - įgyti tinkamą seksualinį 

elgesį ir apsaugoti vaiką nuo prievartos. Dėl 

šios priežasties privatumo ugdymas yra labai 

svarbus, nes tai yra pagrindinis kiekvieno 

asmens saugumo įgūdis. 

 

 

Pagrindiniai globėjų vaidmenys ugdant 

privatumą 

 
Asmenų, kurie rūpinasi proto negalią 

turinčiais asmenimis pagrindinės veiklos 

turėtų būti apibūdinamos taip: 

 

• Mokymas pažinti kūno dalis. Šis mokymas 

turėtų vykti nuo pat mažens, pasinaudojant 

vaiku, žaislais ir pan. 

 
• Turėtumėte išmokyti savo vaiką, kad niekas 

(išskyrus pasitikėjimo ratą, gydytojai) neturėtų 

liesti šių intymių vietų:burnos, lytinių organų 

srities, moterų krūtinės, sėdmenų. Taip pat 

turėtumėte pasakyti, kad niekas negali vaiko 

be jo paties leidimo paliesti, pavyzdžiui, 

apkabinti, paspausti ranką ar paliesti. 



 
Turėtumėte išmokyti savo vaiką šaukti „ne“ 

tiems, kurie bando jį paliesti be jų leidimo, 

sakant, kad jis nenori, kad jį liestų. Panašiai 

turėtumėte išmokyti savo vaiką, kad jam 

reikia leidimo, prieš liečiant ką nors kitą. 

(Privati sritis turėtų būti apibrėžiama kaip 

burnos, lytinių organų, krūtinės ir užpakalio 

sritis moterims. Lytiniai organai turėtų būti 

apibūdinami, naudojant medicininius 

terminus,pavyzdžiui: moterų – makštis, o 

vyrų – varpa. Šių sąvokų vartojimas gali 

padėti (prievartos atveju) tiksliai ir teisingai 

apibūdinti situaciją, bendraujant su 

kompententingomis institucijomis. Neturėtų 

būti vartojami žargonai ar vietiniai posakiai. 

Vaikui reikėtų paaiškinti, kad intymių kūno 

vietų lietimas galimas tik tokiais atvejais, 

kaip: gydytojo apžiūros metu, maudantis, jei 

reikalinga artimųjų pagalba. 

Elgesys, palaikantis privatumo įgūdžių lavinimą  
  
Svarbu palaikyti proto negalią, turinčių asmenų 

teisę į konfidencialumą; juos mokyti privatumo 

įgūdžių ir tarpasmeninių įgūdžių, siekiant 

apsisaugoti nuo priekabiavimo ir išnaudojimo. 

Nepamirškite, kad privatumo ir socialinius 

įgūdžius užtikrina: savo kūno pažinimas, 

gebėjimas apsisaugoti nuo pavojų, išorinių 

grėsmių suvokimas. Taip pat svarbu, kad jūsų 

vaikas gebėtų savarnkiškai naudotis vonia ir 

tualetu. 

 
Reikėtų pasakyti, kad prisilietimui reikia gauti 

leidimą. 

 

• Atlikę pasitikėjimo rato pratimą, taip pat 

turėtumėte išmokyti vaiką atskirti gerą 

prisilietimą nuo blogo prisilietimo. 
 
• Visuose mokymo etapuose atsižvelgkite į 

neliečiamumo, konfidencialumo ir slaptumo 

taisykles. 

VEIKLA, KURIĄ TURĖTŲ 

ATLIKTIGLOBĖJAI 
 
Tikslas 3.4Supažindinti asmenį su 

intymiomis jo kūno vietomis. 

 

Mokymo metodai ir technikos:Sinchroninis 

mokymas. 
 
Mokymo priemonės / mokymo 

technologijos ir priemonės: Naudokite 

berniuko, apsirengusio trumpikėmis, ir 

mergaitės su kelnaitėmis ir krūtinę 

dengenčia palaidine figūras, 
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24 Pasiruošimas mokymui:  

 

• Ar jūsų vaikas pasirengęs įgyti įgūdžių? 

Ar jis turi reikiamų įgūdžių? 
 

Ar jūsų vaikas reaguoja į jūsų nurodymus? 

Ar jis pažįsta savo kūno dalis? Ar jis 

atkreipia dėmesį į tai, ką rodote ir pasakote? 

Ar koncentruoja dėmesį į užduotį bent 5 

minutes? Jei jūsų atsakymas į šiuos 

klausimus yra „Taip“, galite pradėti dirbti. Jei 

„Ne“,pasitarkite su ekspertu, kokius įgūdžius 

lavinti reikėtų pirmiausiai. 

 

• Įvertinkite, ką jūsų vaikas gali 

 

Sėdėkite su vaiku vienas priešais kitą arba 

vienas šalia kito. Paruoštas nuotraukas 

padėkite priešais savo vaiką. Paklauskite, kur 

yra intymios kūno vietos. Jei jūsų vaikas gali 

kalbėti, leiskite jam pasakyti savo intymių vietų 

pavadinimus, o jei jis negali, leiskite parodyti 

intymias vietas paveikslėliuose. Užrašykite 

vaiko atsakymus. 

 

Tada pasakykite trumpą kalbą apie savo 

ankstesnes žinias pagal vaiko lygį. Jei jūsų 

vaikas gali teisingai atsakyti žodžiu arba 

pasakyti rodydamas, galite užduoti keletą 

klausimų, kad nustatytumėte žinių lygį, pvz., 

„Kokios yra mūsų kūno dalys? Ar prisimeni, 

ką anksčiau sužinojome apie savo kūną?” 



Tačiau jei jūsų vaikas neturi galimybių 

kalbėti; mokykite apie kitas kūno dalis (pvz., 

galvą, kojas), parodydami jas 

paveikslėliuose. 

 

• Aplinkos paruošimas 
 

Paruoškite aplinką, kurioje dirbsite, 

atsižvelgdami į vaiko savybes. Pašalinkite 

vaiko dėmesį atitraukiančius daiktus. Iš 

anksto paruoškite vaiko mokymosi medžiagą 

ir laikykite ją su savimi. Objektus, kuriuos 

naudosite apdovanoti vaiką, laikykite vietoje, 

kur jūsų vaikasjų nematytų. 

 

• Dėmesio koncentravimas 
 

Naudokite vieną iš įsidėmėtinų sakinių, 

pavyzdžiui: „Atrodai pasirengęs dirbti, 

pradėkime!“, „Pradėkime!“ Pasakykite savo 

vaikui: „Šiandien mes sužinosime apie savo 

intymias vietas. Mums svarbu pažinoti savo 

intymias vietas, kad pasirūpintume savom 

kūno švara ir sveikata. Be to, tai labai svarbu 

mūsų saugumui. Paaiškinkite, kodėl kalbate 

apie intymias kūno vietas.’’Vertinimo metu 

skatinkite vaiką sakydami: „Puiku! Super! Labai 

gerai!" 

Tada pradėkite dirbti sakydami: „Taip, mes 

galime pradėti dirbti!" 
 
 

Taikymas:  

Veikla 1: Aš pažįstu savo intymias kūno 
vietas.  
Su vaiku atsisėskite už patogaus stalo, 

atsisukę vienas į kitą arba vienas šalia kito ir 

sakykite: „Dabar sužinosime apie intymias 

kūno vietas. Pradėkime!’’ Atkreipkite vaiko 

dėmesį ir pradėkite dirbti. Paruoškite 

paveikslėlius ir padėkite juos ant stalo taip, kad 

jūsų vaikas lengvai matytų. Užduokite 

klausimą: „Kur yra mūsų intymioskūno vietos?“ 

Ir iškart parodę burną (paveikslėlyje) 

pasakykite: „Viena iš mūsų intymių kūno vietų 

yra mūsų burna“. Palaukite 3-5 sekundes ir 

paprašykite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
savo vaiko pakartoti: „Tai mūsų burna.“, Kai 

jūsų vaikas atsako: „Burna“ žodžiais ar 

parodydamas burną paveikslėlyje, 

paskatinkite savo vaiką sakydami: „Nuostabu! 

Duok penkis! ". 



Apibendrinimas-stebėjimas: 

 

Praėjus kelioms dienoms po to, kai baigėte 

dirbti, stebėkite savo vaiką ir patikrinkite, ar 

vaikas prisimena išmoktas sąvokas, vaikui 

padedant apsirengti/nusirengti. Jei jūsų vaikas 

prisimena išmoktas sąvokas ir pateikia teisingą 

atsakymą, apdovanokite vaiką tuo, kas jam 

patinka. Tačiau jei jūsų vaikas pamiršo 

išmoktas sąvokas ar klaidingai atsako, vėl 

viską pradėkite iš pradžių. 
 

Vertinimas ir apžvalga: 
 

Vertindami savo vaiką, padėkite prieš jį naują 
paveikslėlį ir pasakykite „Kur yra mūsų intymios 
kūno vietos?“Leiskite vaikui atsakyti žodžiu arba  

26teisingą atsakymąparodyti paveikslėlyje, o jei jūsų 

vaikas neatsako arba atsako neteisingai, užduotį 
kartokite. 

 
Vaikui įvertinti naudokiteanketą: "Aš 

atpažįstu savo intymias kūno vietas“. 

 
* Žemiau pateiktos formos stulpeliai, pažymėti 

skaičiais, nurodo tyrimų, kuriuos atliksite su 

savo vaiku, skaičių. Pateikti skaičiai yra tik 

pavyzdiniai. Galite padidinti arba sumažinti 

skaičių prieš tyrimą, jo metu ar po jo, 

atsižvelgiant į vaiko mokymosi galimybes. Jei 

nesate tikri, kad jūsų vaikas įgijo reikiamų 

įgūdžių tęskite su juo darbą tol, kol jam pavyks. 

 

 
„Aš atpažįstu savo intymias kūno vietas“ registracijos forma 
Vaiko vardas ir pavardė: 

 
Instrukcija: Kur yra mūsų intymios kūno vietos? (Ši forma turėtų būti suskirstyta pagal 

lytį) 

 

 * Prieš 
tyrimą 

 *Tyrimo 
metu 

*Po 
 tyrimo   

Intymios kūno vietos          

           

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2  
1. Burna 

 
2. Krūtinė (Moterims) 

 
3. Genitalijos 

 
4. Užpakalis 

 

*Padidinkite užsiėmimų skaičių atsižvelgdami į vaiko pasiekimus. Į teisingų atsakymų formą 

įdėkite teisingą (+), o už neteisingus atsakymus - ženklą (-). 



Tikslas 3.5Supažindinti vaiką su privačiomis 

erdvėmis skirtingose aplinkose. 

 
Mokymo metodai ir technikos:Sinchroninis 

mokymas 

 
Mokomoji medžiaga / mokymo 

technologijos ir priemonės:  
 

 
Naudokitės šioje knygoje, esančiais 

paveikslėliais: tualetas, vonios kambarys, 

vaiko kambarys, tėvų miegamasis, 

parduotuvės matavimosi kabina, paplūdimio 

persirengimo kabina ir mokyklos medicines 

kabinetas. Viešos zonos/erdvės. Įsitikinkite, 

kad šie paveikslėliai yra suprantami. 

 
 

PRIVAČIOS ERDVĖS  
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Pasirengimas mokymui: 

 

• Ar jūsų vaikas pasirengęs įgyti įgūdžių? 

Ar jis turi reikiamų įgūdžių? 
 

Ar jūsų vaikas reaguoja į jūsų nurodymus ir į 

tai, ką jūs sakote? Ar jis atpažįsta savo kūno 

dalis? Ar jis gali atkreipti dėmesį į tai, ką jūs 

rodote ir pasakojate bent 5 minutes? Jei jūsų 

atsakymas į šiuos klausimus yra „Taip“, 

galite pradėti dirbti. Jei „Ne“,pasitarkite su 

ekspertais, kokius įgūdžius ugdyti reikėtų 

pirmiausiai. 
 

• Įvertinti, ką jūsų vaikas gali atlikti  

32Įvertinimas 

 

Sėdėkite su vaiku vienas priešais kitą arba 

vienas šalia kito. Padėkite paveikslėlį prieš 

vaiką. Paaiškinus vaikui, kas yra privatumas: 

„Vietos, kuriose gali pabūti vienas ar nuspręsti, 

ką veikti su kuo nors kitu, vadinamos 

asmeninėmis“, tada paklauskite, kur gali būti 

„privačios erdvės“. Leiskite vaikui pasakyti 

privačių erdvių pavadinimus, jei jis gali kalbėti, 

ir leiskite parodyti, naudojantis paveikslėliais, 

jei jis negali kalbėti. Šiuo tikslu naudokite 

paveikslėlius, vaizduojančius privačias/viešas 

erdves. Išdėliokite prieš vaiką paveikslėlius su 

privačiomis erdvėmis ir su viešomis erdvėmis. 

Paprašykite vaiko: „Parodyk privačias erdves.“ 

Užrašykite vaiko atsakymusregistracijos 

formoje: „Aš atpažįstuprivačias erdves 

skirtingose aplinkose“. 

 

• Aplinkos paruošimas 
 

Sutvarkykite aplinką, kurioje dirbsite, 

atsižvelgdami į vaiko savybes. Pašalinkite 

vaiko dėmesį atitraukiančius daiktus ir 

įrangą. Iš anksto paruoškite vaiko mokymosi 

medžiagą ir laikykite ją su savimi. Vaiko 

mėgstamus daiktus, kuriuos naudosite jo 

apdovanojimui, laikykite vietoje, kurios jūsų 

vaikas nemato. 

 

• Dėmesio sutelkimas/koncentracija 
 

Naudokite vieną iš įsimintinų sakinių, 

pavyzdžiui: „Atrodai pasirengęs dirbti, 

pradėkime!“, „Pradėkime!“ Pasakykite savo 

vaikui: „Šiandien sužinosime apie privačias 

erdves skirtingose aplinkose. Privačiose 

erdvėse turime elgtis tinkamai ir paaiškinkite, 

kodėl jam reikia to išmokti. Tarkime, kad 

jisišmoks gerbti kitų gyvenimą. Už vaiko 

dalyvavimą įvertinime,paskatinkite jį 

sakydami: „Tu šaunuolis! Super! Labai 

gerai!" 



Atlikę reikiamus paaiškinimus, pristatykite 

reikiamą informaciją atsižvelgdami į 

vaikolygį. Jei jūsų vaikas gali teisingai 

atsakyti žodžiu arba pasakyti parodydamas, 

paklauskite vaiko: „Kokios yra privačios 

erdvės mūsų namuose? Kokios yra privačios 

erdvės mūsų mokykloje? Jei jūsų vaikas 

negali kalbėti, parodykite vaikui privačias 

erdves, susijusias su skirtinga aplinka, 

vaikščiojant su vaiku po kambarius arba 

parodydami paveikslėlius savo knygoje. 

Tada pradėkite įvertinimą sakydami: „Galime 

pradėti dirbti!". 

 

Aprašymas: 

 

Veikla 1: Aš atpažįstu privačias erdves 

skirtingose aplinkose. 

 
Atsisėdę vienas priešais kitą ar vienas šalia 

kito, atkreipkite vaiko dėmesį sakydami: „Dabar 

sužinosime apie privačias erdves skirtingose 

aplinkose. Pradėkime“. Ant stalo padėkite 

tualeto, vonios kambario, vaiko kambario, tėvų 

miegamojo, parduotuvės persirengimo 

kabinos, paplūdimio persirengimo kabinos ir 

mokyklos medicines kabineto 

paveikslėlius.Užduokite klausimą: „Kurios 

erdvės yra privačios erdvės?" 

 

Parodykite tualeto nuotrauką, tada pasakykite 

„Tualetas yra privati erdvė“. Palaukite 3–5 

sekundes, kol vaikas tai pakartos. Kai jūsų 

vaikas teisingai atsakys sakydamas 

„Tualetas“arbanurodydamas į paveikslėlį, 

kuriame nupieštas tualetas, paskatinkite savo 

vaiką sakydami: „Tu šaunuolis! Bravo’’ Tada 

parodykite į kitą privačią erdvę: „Vonios 

kambarys". Jei jūsų vaikas neatsako arba 

atsakoneteisingai, eikite prie kitos privačios 

erdvės kaip teisingo atsakymo pavyzdžio. 

Pakartokite procesą su visomis privačiomis 

erdvėmis. Jei jūsų vaikas nemoka kalbėti, 

leiskite jam parodyti privačias erdves 

paveikslėliuose. Šiuo tikslu jums reikės vaizdų, 

kurie priklauso ir nepriklauso privačioms 

erdvėms. 

 

 

 

 

 

 

, 
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Kartu su paveikslėliu parinkite privačią    
erdvę ir vaizdą, nepriklausantį jūsų vaiko 

privačiai erdvei. Prašykite: „Parodyk, kur yra 

privati erdvė?“ Iš karto po to parodykite tas 

vietas, kurios priskiriamosprivačių erdvių zonai. 

Palaukite 3–5 sekundes, kol jūsų vaikas 

atsakys. Tinkamai reaguokite į vaiko atsakymą. 

Baigus darbą, pagirkite savo vaiką už 

bendradarbiavimą sakydami: „Kaip gražiai 

dirbome! Tu šaunus! ". 

 
Apibendrinimas-stebėjimas: 

 

Baigę įvertinimą, stebėkite savo vaiką ir 

patikrinkite, paklausdami, ar jis prisimena tai, 

ko mokėte 



 
lankantis parduotuvėje, namuose ar mokykloje. 

Be to, įsitikinkite, kad kitas jūsų vaiko 

pasitikėjimo rato asmuo dirba su jūsų vaiku 

šiuo klausimu. (Pavyzdžiui, paprašykite 

asmens pasitikėjimo rate paklausti, ar jis 

prisimena šias sritis, kai eina į prekybos centrą 

su giminaičiu). Jei jūsų vaikas prisimena tai, ko 

išmoko ir atsako teisinga, apdovanokite vaiką 

tuo, kas jam patinka. Tačiau jei jūsų vaikas 

reaguoja neteisingai arba nereaguoja į šias 

jūsų pamokas, pradėkite darbą nuo pradžių. 

Vertinimas ir apžvalga: 

 

Užduokite klausimą: „Kokios yra tavoprivačios 

erdvės?“ Jei jūsų vaikas negali kalbėti, leiskite 

parodyti sakydami: „Parodyk kur yra private 

erdvė?“ Užrašykite vaiko atsakymus skiltyje: 

„Aš atpažįstu privačias erdves skirtingose 

aplinkose “. Jei jūsų vaikas atsako teisingai, 

paskatinkite jį. 

 

 

 

 

„Aš atpažįstu privačias erdves skirtingose aplinkose “ Registracijos forma 

34 Vaiko vardas ir pavardė 

 

Instrukcija: Kur yra privačios erdvės? Privačių erdvių atpažinimas /            K          

kur yraprivačios erdvės? 
 

             

  

*Prieš tyrimą 

*Tyrimo metu * Po 
tyrimo 

Privačios erdvės 
      

           

             

  1 2 3 1 2 3  4 5 1 2 

1. Tualetas            

2. Vonia            

3. Miegamasis            

4. Tėvų miegamasis            

5. 
Parduotuvės persirengimo 
kabina            

6. 
Paplūdimio persirengimo 
kabina            

7. 
Mokyklos medicinos 
kabinetas            

             
 

*Padidinkite užsiėmimų skaičių atsižvelgdami į vaiko sugebėjimus. Už teisingą atsakymą į 

formą įdėkite (+), o už neteisingą atsakymą - (-). 



Tikslas 3.6Atpažinti tinkamą ir netinkamą 

elgesį privačiose ir viešose erdvėse 
 

Mokymo metodai ir technika: 

Atvaizdavimas 

 
Mokomoji medžiaga / mokymo technologijos 

ir priemonės: 

 

 
Vaizdinės tualeto, vonios kambario, paties 

vaiko kambario, tėvų miegamojo, 

persirengimo kambario paplūdimyje, 

parduotuvės persirengimo kambario ir 

medicinos kabineto kortelės. Užduočiai 

galima naudoti ir privačių erdvių korteles. 

 
TINKAMAS ELGESYS PRIVAČIOJE ERDVĖJE 
VONIOS KAMBARYS TUALETAS  
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VAIKŲ KAMBARYS MIEGAMASIS  



TINKAMAS ELGESYS PRIVAČIOSE ERDVĖSE 
 

 

PERSIRENGIMO KABINA PAPLŪDIMYJE  
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MEDICINOS KABINETAS  



TINKAMAS ELGESYS PRIVAČIOSE ERDVĖSE 
 

 

PERSIRENGIMO KABINA PARDUOTUVĖJE  
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Pasirengimas mokymui: 

 

• Ar jūsų vaikas pasirengęs išmokti 

įgūdžių? Ar jis / ji turi reikiamų įgūdžių? 
 

Ar jūsų vaikas atsako pagal jūsų nurodymus 

ir tai, ką jūs sakote? „Ar jis gali atkreipti 

dėmesį į tai, ką jūs rodote ir sakote bent 5 

minutes?“, „Ar jis gali jus pamėgdžioti?“, „Ar 

jis / ji žino privatumo sritis?“ Jei jūsų 

atsakymas į šiuos klausimus yra „Taip“, 

galite pradėti dirbti su įgūdžiais. Jei „Ne“, 

pasitarkite su ekspertais, kuriuos įgūdžius 

turėtumėte lavinti pirmiausia. 

 
 

 

• Nustatyti, ką gali padaryti jūsų 

vaikas, prieš vertinimą 
 

Sėdėkite vienas priešais kitą arba vienas šalia 

kito, arba L formos principu. Paruoštą kortelę 

padėkite priešais savo vaiką ant stalo. 

Klauskite apie tinkamą ir netinkamą elgesį, 

privačiose ir viešose erdvėse. Pavyzdžiui, 

galite paklausti: „Ar galite be leidimo įeiti į tėvų 

miegamąjį?“. Jei jūsų vaikas moka kalbėti, 

leiskite jam / jai pasakyti žodžiu, o jei jis negali 

kalbėti, leiskite jam tai parodyti paveikslėlyje. 

Užrašykite vaiko atsakymus. 



 

• Aplinkos paruošimas 
 

Sutvarkykite aplinką, kurioje dirbsite, 

atsižvelgdami į vaiko savybes. Pašalinkite 

vaiko dėmesį atitraukiančius įrankius ir 

įrangą. Iš anksto paruoškite vaiko mokymosi 

medžiagą ir laikykite ją su savimi. 

Apdovanojimus, kuriuos naudosite 

apdovanodami, laikykite vietoje, kurios jūsų 

vaikas nemato. 

 

• Dėmesio sutelkimas/koncentracija 
 

Naudokite vieną iš nuostabių sakinių, 

pavyzdžiui: „Atrodai pasirengęs dirbti, 

pradėkime!“, „Taip, mes pradedame!“ 

Pasakykite savo vaikui: „Šiandien mes 

sužinosime apie elgesį, kuris yra tinkamas ir 

netinkamas privačiose ir viešose erdvėse. 
 

38Paaiškinkite savo vaikui, kodėl jie tokio elgesio 

turi išmokti. 

Trumpai pristatykite svarbią informaciją. Sakykite: 

„Pakartokime kartu, kokios yra mūsų privačios 

erdvės (vonios kambarys, tualetas, nuosavas 

kambarys, tėvų miegamasis, rūbinė 

paplūdimyje, persirengimo kambarys 

parduotuvėje, mokyklos administracijos 

nustatytos vietos). Dabar mes sužinosime apie 

tinkamo ir netinkamo elgesio pavyzdžius šiose 

vietose. ” 

Taikymas: 

 

Veikla 1: Išmokau tinkamo elgesio 

privačioje erdvėje 

 
Papasakokite savo vaikui apie tinkamą 

elgesį privačiose erdvėse, naudodami 

korteles. Elgesys, kurį turite pabrėžti: 

 

1. Vonia: Tikslinga nusiprausti po 

dušu,reikia maudytis, prausiantis reikia liesti 

savo intymias vietas ir atsipalaiduoti, 

uždaryti duris įėjus į vonios kambarį. 
 

2.Tualetas: Tinkamas elgesys yra tinkamas 

tualeto naudojimas: šlapintis, tuštinti. Reikia 

uždaryti duris įėjus į tualetą. 
 

3.Mano Kambarys: Kai jūsų miegamajame 

užtraukiamos užuolaidos ir uždaromos 

durys, tikslinga nusirengti, paliesti savo 

intymias vietas ir elgtis taip, kad seksualiai 

atsipalaiduotumėte. 

 

4.Tėvų Miegamasis: Tėvų kambaryje 

spintelę ir stalčių atidaryti galima tik gavus 

leidimą. 
 
5.Persirengimo Kabina Paplūdimyje: Kai 

einame į baseiną ar prie jūros, svarbu 

persirengti tinkamais rūbais persirengimo 

kabinoje, įėjus į kabiną reikia uždaryti duris. 



6.Parduotuvės Matavimosi Kabina: 

Tikslinga pasinaudoti persirengimo kabina 

norint pasimatuoti naują suknelę 

parduotuvėje, o į ją įėjus reikia uždaryti 

kabinos duris. 

 

7.Medicinos kabinetas mokykloje: 

 

Paprašius mokyklos medicinos kabinete 

dirbančios slaugytojos išeiti ir uždaryti duris, 

tikslinga persirengti, kai mes vieni esame 

viduje. Po paaiškinimų paskatinkite vaiką už 

bendradarbiavimą su jumis sakydami: „Kaip 

gražiai tu su manimi dirbai! Tu šaunus! ". 

 

Pastaba globėjams: Globėjai turėtų iš anksto 

žinoti apie mokykloje, esančias privačias 

erdves. 

 

Atlikite užduotį. Paaiškinkite ją vaikui 

sakydami: „Šiame krepšyje yra kortelės, 

Jose vaizduojama, kaip elgiamais privačiose 

erdvėse. Ištraukite iš maišelio kortelę ir 

pasakykite: ar šioje kortelėje vaikas elgiasi 

tinkamai ar elgiasi netinkamai. Jei jūsų 

vaikas teisingai atsako į klausimą, 

apdovanokite jį. Jei jūsų vaikas neteisingai 

atsako į klausimą arba neatsako į jį, 

paaiškinkite, koks yra tinkamas elgesys. 

Veikla 2: Moku tinkamai elgtis privačiose 

erdvėse 
  
Pristatykite vaikui užduotį su tinkamo elgesio 

kortelėmis. 
 
Vonia: Kai vonios durys užsidaro, pirmiausia 

turime pasibelsti į duris. Jei iš vonios sklinda 

garsai, eiti į vonios kambarį negalima. Ten 

kažkas yra. 

 
Tualetas: Kai tualeto durys yra uždarytos, 

pirmiausia turime pasibelsti į duris. Jei iš 

tualeto sklinda garsai, eiti į tualetą negalima. 

Ten kažkas yra. 
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Tėvų miegamasis: Neturėtume įeiti į tėvų 

miegamąjį esant uždarytoms durimis. 

Tikslinga pasibelsti į duris ir laukti leidimo 

įeiti. 

 

Paplūdimio persirengimo kabina: Eidami į 

baseiną ar prie jūros, persirengimui turime 

pasinaudoti rūbine. Jei durys yra uždarytos, 

pirmiausia turime pasibelsti į duris. Tinkamas 

elgesys - neeiti į vidų, kai sklinda garsas iš 

vidaus. Jei viduje kažkas yra, reikia palaukti, 

kol žmogus išeis. 

 
Parduotuvės matavimosi kabina: 

Norėdami pasimatuoti naują drabužį 

parduotuvėje, turime naudotis persirengimo 

kambariu. Jei persirengimo kambario durys 

yra 



uždarytos, pirmiausia turime pasibelsti į duris. 

Tinkamas elgesys - neeiti į vidų, kai sklinda 

garsas iš vidaus. 

Naudodamiesi šiomis vietomis turėtume 

gauti savo mokytojo leidimą ir pagalbą. 

Po paaiškinimų paskatinkite vaiką už 

bendradarbiavimą su jumis sakydami: „Kaip 

gražiai tu su manimi dirbai! Tu šaunus!” 

 

 

Mokyklos medicinos kabinetas: Turime 

pasibelsti į mokyklos medicinos kabineto 
duris. Jei viduje yra kažkas, tikslinga palaukti, 
kol išeis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TINKAMAS ELGESYS PRIVAČIOSE ERDVĖSE  

40 TUALETAS 
 



TINKAMAS ELGESYS PRIVAČIOSE ERDVĖS 

 

VONIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIEGAMASIS  
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PARDUOTUVĖS PERSIRENGIMO KABINA  



TINKAMAS ELGESYS PRIVAČIOSE ERDVĖSE 
 
 

PAPLŪDIMIO PERSIRENGIMO KABINA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MEDICINOS 
KABINETAS 
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Jei jūsų vaikas teisingai atsako į 

klausimą, apdovanokite jį. Jei jūsų 

vaikas neteisingai atsako į klausimą 

arba neatsako į jį, paaiškinkite, koks 

yra tinkamas elgesys. 

 

Apibendrinimas-stebėjimas: 

 

Po šio įvertinimo stebėkite, ar jūsų 

vaikas savo privačioje erdvėje ir už jos 

ribų elgiasi tinkamai ar netinkamai. 

Atlikite panašų darbą skirtingose 

aplinkose ir su skirtingais žmonėmis. 

Jūsų vaikas turėtų būti stebimas, kad 

nepamirštų įgytų įgūdžių ir nustatytų, 

ar jis gali tęsti kasdienį gyvenimą 

savarankiškai. Jei pasibaigus 

įvertinimui jūsų vaikas negali tinkamai 

elgtis kasdieniame gyvenime, 

pradėkite darbą nuo pradžių 

 

Vertinimas ir abibendrinimas: 

 

Įvertinimui panaudokite 3 „Kaip reikia 

elgtis privačioje erdvėje“ korteles ir 3 

tinkamo elgesio pavyzdžių korteles 

privačioje erdvėje. Korteles įdėkite jį 

maišelį. Paprašykite, kad vaikas iš 

maišelio ištrauktų kortelė ir pasakytų, 

koks elgesys pavaizduotas kortelėje 

(tinkamas/netinkamas). Jei vaikas 

atsako teisingai, apdovanokite vaiką tuo, 

kas jam patinka. 



Tačiau, jei jūsų vaikas negali atsakyti ar 

atsako neteisingai, pradėkite darbą iš 

pradžių. Norėdami įvertinti savo vaiką, 

naudokite formą: „Aš mokausi tinkamai 

elgtis privačiose erdvėse“ ir „Aš išmokau tinkamai 

elgtis privačiose erdvėse. 
 

 

“Aš išmokau tinkamaielgtis privačiose erdvėse(viduje)“registracijos forma 

Vaiko vardas ir pavardė: 

Tikslinis dirgiklis / nurodymas: Koks tai elgesys? Ar toks elgesys yra tinkamas? 
 
     

Tinkamas elgesys privačiose erdvėse Teisingas 
atsakymas 

Neteisingas 
atsakymas 

Paaiškinimai  

   

1. Vonia:tikslinga nusiprausti po dušu, prausti kūną, 

liesti intymias vietas ir seksualiai atsipalaiduoti. 

Reikia uždaryti duris įėjus į vonios kambarį. 

    

    

    

    

2. Tualetas: pasinaudojimas tualetu: nusišlapinti, 

tuštintis. Reikia uždaryti duris įėjus į tualetą. 
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3. Mano kambarys: Kai jūsų miegamajame 
užtraukiamos užuolaidos ir uždaromos durys, reikia 
nusirengti, galima liesti intymias vietas ir seksualiai 
atsipalaiduoti. 

    

    

    

    

4. Tėvų miegamasis: Negalima atidaryti spintelės 

durų be leidimo. 
    

    

    

5. Persirengimo kabina paplūdimyje:Eidami į 

baseiną ar prie jūros, persirengimui turime 

pasinaudoti rūbine. Įėjus į vidų duris reikia uždaryti. 

    

    

    

    
6. Parduotuvės matavimosi kabina: Norėdami 

pasimatuoti naują drabužį parduotuvėje, turime 

naudotis persirengimo kambariu. Įėję į kabiną turime 

uždaryti duris. 

    

    

    

    
7. Medicinos kabinetas mokykloje:Turime 

pasibelsti į mokyklos medicinos kabineto duris. Įėję į 

vidų turime uždaryti duris. 

    

    

    

    
     



Aš išmokau tinkamai elgtis prieš patekdamas į privačią erdvę “Registracijos forma 

Vaiko vardas ir pavardė: 

Tikslinis dirgiklis / nurodymas: Koks tai elgesys? Ar toks elgesys yra tinkamas? 
 
     

 Tinkamas elgesys prieš patenkant į privačią 
erdvę 

Teisingas 
atsakymas 

Neteisingas 
atsakymas 

Paaiškinima
s 

  

 
Vonia: Kai vonios durys uždarytos, pirmiausia 

turime pasibelsti į duris. Jei iš vonios sklinda 
garsai, eiti į vonios kambarį negalima. Ten 
kažkas yra. 

   

    

    

    

 
Tualetas: Kai tualeto durys yra uždarytos, 

pirmiausia turime pasibelsti į duris. Jei iš tualeto 
sklinda garsai, eiti į tualetą negalima. Ten kažkas 
yra. 

   

    

    

    

 

Tėvų miegamasis: Neturėtume įeiti į tėvų 
miegamąjį esant uždarytoms durimis. Tikslinga 
pasibelsti į duris ir laukti leidimo įeiti. 
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 Persirengimo kabina: Eidami į baseiną ar prie 

jūros, persirengimui turime pasinaudoti rūbine. 
Jei durys yra uždarytos, pirmiausia turime 
pasibelsti į duris. Tinkamas elgesys - neeiti į vidų, 
kai sklinda garsas iš vidaus. Jei viduje kažkas 
yra, reikia palaukti, kol žmogus išeis. 

   

    

    

    

    

 Matavimosi kabina: Norėdami pasimatuoti 
naują drabužį parduotuvėje, turime naudotis 
persirengimo kambariu. Jei persirengimo 
kambario durys yrauždarytos, pirmiausia turime 
pasibelsti į duris. Tinkamas elgesys - neeiti į vidų, 
kai sklinda garsas iš vidaus. 

   

    

    

    

    

 
Medicinos kabinetas: Turime pasibelsti į 

mokyklos medicinos kabineto duris. Jei viduje yra 
kažkas, tikslinga palaukti, kol išeis. 

   

    

    
      

Paaiškinimai ir apibendrinimas:  
Jei jūsų vaikas turi kitas privačias erdves, atlikite užduotis, naudodami kitas privačias 

erdves, kaip pavyzdžius. 



Tikslas 3.7 Atlikite įvertinimą, kad 

įsitikintumėte, jog asmuo gerbia kitų 

privatumą. 
 

Mokymo metodai ir priemonės: Tiesioginė 

išraiška 

 
TUALETAS 

Instrukcijos, medžiaga / priemonės: 

 
Nuotraukos / paveikslėliai, kuriuose 

pavaizduota:tualetas, vonios kambarys, 

vaiko kambarys, tėvų miegamasis, 

persirengimo kabina paplūdimyje, 

parduotuvės rūbų matavimosi kabina ir 

mokyklos medicinos kabinetas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VONIA  
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VAIKO KAMBARYS  



TĖVŲ MIEGAMASIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

46 



PERSIRENGIMO KABINA PAPLŪDIMYJE  
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PARDUOTUVĖS RŪBŲ MATAVIMOSI KABINA  
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Pasiruošimas: 
 
• Ar jūsų vaikas pasirengęs įgyti 

įgūdžių? / Ar jis/ji turi reikiamų 

įgūdžių? 
 
„Ar jūsų vaikas skiria tinkamą elgesį nuo 

netinkamo elgesio prieš patenkant į privačią 

erdvę ir esant privačioje erdvėje"? „Ar jis / ji 

kreipia dėmesį į tai, ką rodote, į tai ką sakote? 

Ar jis geba sutelkti dėmesį bent 5 minutėms? 

"Jei jūsų atsakymas į šiuos klausimus yra „Taip 

", galite pradėti dirbti, o jeigu –„ Ne", pasitarkite 

su ekspertais, kuriuos įgūdžius pirmiausia 

reikėtų lavinti, ugdyti. 

 

• Ką Jūsų vaikas gali atlikti? 
 
Su vaiku dirbkite individualiai. Analizuodami 

vaiko išmoktą elgesį galite naudotis 

kortelėmis, kuriose pavaizduota: tualetas, 

vonios kambarys, vaiko kambarys, tėvų 

miegamasis, persirengimo kabina 

paplūdimyje, rūbų matavimosi kabina 

parduotuvėje ir mokyklos mokyklos 

medicinos kabinetas. Galite naudoti 

laikraščių, žurnalų nuotraukas. 

 
Įsitikinkite, kad nuotraukos / vaizdai, kuriuos 

naudosite savo vaikui, yra aiškūs. 

Paklauskite „Kaip turėtume elgtis, kai norime 

naudoti …………………“. parodydami savo 

vaikui paruoštą vaizdą apie privatumo zonas.  
 
Užregistruokite vaiko atsakymus registracijos 

formoje. Apdovanokite už teisingus 

atsakymus. Jei jūsų vaikas negali kalbėti, 

naudokite tinkamo ir netinkamo elgesio 

vaizdus, demonstruojamus privatumo srityje. 

Paklauskite „Kaip turėtume elgtis, kai norime 

naudoti ………………….?“ rodydamas 

nuotraukas. Jei jūsų vaikas atsako teisingai, 

apdovanokite jį. 
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Aplinkos paruošimas 

 

Tinkamai parenkite aplinką, kurioje dirbsite, 

atsižvelgdami į vaiko savybes. Pašalinkite 

vaiko dėmesį atitraukiančius įrankius ir 

įrangą. Iš anksto paruoškite vaiko mokymosi 

medžiagą, turėkite ją.Taip pat visa tai, kuo 

apdovanosite vaiką, laikykite vietoje, kuriuos 

Jūsų vaikas nematytų. 



 • Dėmesio sutelkimas/koncentracija 

 

Naudokite vieną iš puikių sakinių, tokių 

kaip: „Atrodai pasirengęs dirbti, 

pradėkime!“, „Taip, mes pradedame!“. 

Pasakykite savo vaikui: „Šiandien mes 

išmoksime gerbti kitų žmonių privačią 

erdvę. Gerbti kitų privačias erdves yra 

labaisvarbu, nes tokiu būdu mes galime 

darniai sugyventi “. Jei jūsų vaikas veiklų 

metu teisingai atsako, tinkamai elgiasi, 

paskatinkite jį sakydami: „Tu puikus! 

Sveikinu!" 
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Trumpai pristatykite informaciją apie 
aptariamą temą.  

 
Kalbėti turite pagal vaiko lygį. Jei jūsų 

vaikas gali kalbėti, pabandykite išsiaiškinti 

jo žinias užduodami tokius klausimus kaip: 

„Kokie kambariai yra mūsų namuose? Kam 

priklauso šie kambariai? Ar galiišvardinti, 

kokios patalpos, kabinetai, kambariai yra 

tavo mokykloje?" Jei jūsų vaikas negali 

kalbėti, paaiškinkite naudodami nuotraukų 

album, naudodami paveikslėlius arba 

eidami iš patalpos į patalpą. 

 
Tada pradėkite sakydami „Taip, mes galime 

pradėti mokytis dabar!" 

 
Taikymas: 

 

Veikla 1: Aš žinau savo privačias erdves; 

Gerbiu kitų privačias erdves 

 
Pradėkite sakydami: „Dabar mes pabandysime 

atpažinti privačias erdves ir išsiaiškinsime, 

kam jos priklauso“. 

 
1. Vaiko kambario nuotrauka: parodykite vaiko 

kambario nuotrauką. Sakykite: „Šis kambarys 

yra tavo, tai tavo privati erdvė. Dabar pasakyk 

man, kieno šis kambarys? Už teisingą 

atsakymą, tinkamą elgesį apdovanokite savo 

vaiką tuo, kas jam patinka. Sakykite savo 

vaikui: „Kai kambario durys bus uždarytos, kiti 

turėtų įeiti į kambarį tik prieš tai pasibeldę į 

duris“.  Užduokite klausimą: „Pažiūrėk į 

nuotrauką ir atsakyk. Ką reikia daryti prieš 

įeinant į kambarį, kurio durys uždarytos“? . Jei 

jūsų vaikas sako: „Turėtume pasibelsti į duris“, 

apdovanokite vaiką tuo, kas jam patinka. 



Sakykite:  „Dabar pažaisime“. Įeikite į vaiko 

kambarį. Sakykite: „Eik į savo kambarį ir 

uždaryk dudirs“. Tuomet Jūs pasibelskite į 

duris ir sakykite: „Aš lauksiu tol, kol tu man 

pasakysi, kad leidi įeiti“. Pakartokite šį žaidimą 

su vaiku keletą kartų. Belskite į kambario duris 

ir įeikite į kambarį tik tuomet, kai vaikas 

pasakys: „Įeik“ arba „Galite įeiti!“. Jei vaikas 

tinkamai atlieka užduotį, tuomet apdovanokite 

vaiką tuo, kas jam patinka, jeigu ne – tęskite 

darbą. 

 
2. Tėvų kambario nuotrauka: parodykite savo 

miegamojo nuotrauką. Sakykite: „Šis kambarys 

priklauso motinai ir tėvui (tėvai, kurie yra vieniši 

tėvai, apibūdina kambarį kaip savo 

kambarį).Šis kambarys yra mūsų private erdvė“ 

Paklauskite savo vaiko: „Dabar pasakyk man, 

kieno šis kambarys?“. Leiskite vaikui arba 

atsakyti žodžiu, arba parodyti. Jeigu vaikas 

atsako teisingai, apdovanokite jį kažkuo, ką jis 

mėgsta. 

  

Jei jūsų vaikas neatsako arba atsako 

neteisingai, tęskite darbą. Pereikite prie kito 

žingsnio.Pasakykite: „Pažaiskime “. Su vaiku 

prieikite prie savo miegamojo durų. Sakykite: 

„Dabar aš įeisiu į miegamąjį. Noriu, kad prieš 

įeidamas į kambarį pasibelstum į duris ir įeitum 

tik tuomet, kai pasakysiu: „Užeik““. Įeikite į 

kambarį. Įsitikinkite, kad jūsų vaikas už durų. 

Kai vaikas pirmą kartą pasibeldžia į duris, 

neatsiliepkite. Bet kai jūsų vaikas antrą kartą 

pasibeldžia į duris, pasakykite: „Užeik!“. Jei 

jūsų vaikas įeina tik gavęs leidimą įeiti, 

apdovanokite savo vaiką kažkuo, kas jam 

patinka. Jei jūsų vaikas nereaguoja arba 

reaguoja neteisingai, pradėkite darbą iš naujo. 
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3. Tualeto nuotrauka: parodykite tualeto 

nuotrauką. Šis tualetas yra bendra privati 

erdvė visų tų, kurie šiuose namuose gyvena: 

tėvų, jūsų, brolių, seserų, svečių ir 

kt.Sakykite: „Dabar pažaisime. Prieikite prie 

tualeto durų. Pasakykite savo vaikui: „Dabar 

aš eisiu į tualetą ir uždarysiu duris, lauksiu, 

kol tu pabelsi į duris. Jei tau pasibeldus į 

duris pasakysiu: „Užimta“, tu neturėtumei 

atidaryti durų ir turėtum laukti tol, kol aš 

išeisiu iš tualeto. 



Jei jūsų vaikas neeina į tualetą, kai sakote: 

„Užimta“, jei jis prieš įeidamas pasibeldžia į 

duris, apdovanokite jį kažkuo, kas jam 

patinka. Tačiau jei jūsų vaikas atidaro duris 

arba bando patekti į vidų, nors sakote: 

„Užimta“, pradėkite darbą nuo pradžių. 

 
4. Atlikite tą patį pratimą, naudodami 

kitasprivačias erdves: vonios kambarį, 

matavimosi kabiną, persirengimo kabiną ir 

pan. 
 

 

Kai jūsų vaikas elgiasi tinkamai, atsako 
teisingai, apdovanokite jį tuo, kas jam 
patinka. Tačiau, jei jūsų 52 

 
vaikas netinkamai reaguoja, netinkamai 

elgiasi, neteisignai atsako, pratimą kartokite. 

 
Apibendrinimas-stebėjimas: 

 

Baigę veiklas, įvertinkite ar Jūsų vaikas elgiasi 

tinkamai privačiose erdvėse. Atlikite šias 

veiklas skirtingose privačiose erdvėse ir su 

skirtingais žmonėmis. Jūsų vaikas turėtų būti 

stebimas, kad nepamirštų ir įtvirtintų įgytus 

įgūdžius. Tokiu būdu vertinamas ir vaiko 

gebėjimas savarankiškai dalyvauti kasdienėse 

veiklose. 

 
Jei jūsų nesiielgia tinkamai, kartokite veiklas. 

 
Vertinimas ir analizavimas: 

 

Paklauskite savo vaiko: „Kaip turėtume 

elgtis, kai norime ………………….?“ 

Rodykite vaikui atitinkamą nuotrauką, 

paveikslėlį. Jei jūsų vaikas negali kalbėti, 

naudokite tinkamo/netinkamo elgesio 

nuotraukas/korteles/kitas vaizdines 

priemones. Padėkite ant stalo priešais savo 

vaiką paveikslėlius ir paklauskite: „Kaip mes 

turėtume elgtis, kai norime ………………….? 

Parodykite. "Pateikite udžuotis, 

atsižvelgdami į vaiko amžių, suvokimo lygį ir 

pan. Užrašykite vaiko atsakymus 

registracijos formoje „Aš žinau savo 

privačias erdves, aš gerbiu kitų žmonių 

privačias erdves“. Jei jūsų vaikas atsako 

teisingai, paskatinkite jį. Užtikrinkite 

namuose, esančių erdvių privatumą, 

atsižvelgdami į žmonių skaičių (broliai ir 

seserys, močiutė, senelis, svečiai ir kt.). 



“„Aš žinau savo privačias erdves, aš gerbiu kitų žmonių privačias 

erdves“Registracijos forma Vaiko vardas ir pavardė: 

Instrukcija: „Kaip turėtume elgtis, kai norime naudoti ………………….?“ Rodyti." 

 
     

Tinkamas elgesys 
specialiose vietose 

Teisingas 
Atsakymas 

Neteisingas 
Atsakymas Komentarai  

    

    

1. Jis / ji beldžiasi į duris, 
prieš įeinant į tėvų 
miegamąjį. 

    

    

    

2. Prieš įeidamas į tualetą, 
pasibeldžia į duris. 

    

    
3. Prieš įeidamas į 
parduotuvėje, esančią rūbų 
matavimosi kabiną, 
pasibeldžia į duris. 

    

    

4.  Prašo leidimo įeiti į 
privatų sodą. 
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5. Prieš įeidamas į 
mokykloje, esantį tualetą, 
pasibeldžia į duris. 

    

    
     

 

Paaiškinimai ir apibendrinimai: 
 
Jei jūsų vaikas turi kitą privačią erdvę, kuri anketoje nebuvo nurodyta, atlikite panašius 

tinkamo elgesio ugdymo pratimus, naudodami kitas privačias erdves. 
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4. PAGALBA UGDANT SAVIPRIEŽIŪROS 

ĮGŪDŽIUS 

 
Šiame etape sieksime 2 tikslų:(1) Įgyti žinių, 

apie vaidmenis, atsakomybes, rūpinantis 

kitu; (2) Ugdyti rūpinimosi savimi įgūdžius 
 

KĄ TURI ŽINOTI GLOBĖJAI? 

 
Tikslas 4.1 Paaiškinti vaidmenis ir 

atsakomybes,ugdant savipriežiūros įgūdžius. 

 
Atsakingo asmens vaidmenys ir 

atsakomybės 
 

Pagrindinis proto negalią turinčių asmenų 

ugdymo tikslas yra užtikrinti, kad jie kaip 

galima savarnkiškiau galėtų pasirūpinti patys 

savimi, ypač kasdieninėse veiklose. Šiame 

etape svarbūs yra globėjo pedagogų, 

vaidmenys ir pareigos. Didžiąją dienos dalį 

vaikai praleidžia namuose su savo šeimomis / 

globėjais. Todėl šeimos aktyviai turėtų 

dalyvauti šiose veiklose. 

 
Šiame etape yra svarbus proto negalią, 

turinčio asmens sąmoningumo didinimas. 

 
Ugdant savipriežiūrą turėtų būti vykdomos šios 

veiklos: modeliuojamos savipagalbos / 

savipriežiūros situacijos, demonstruojamos 

situacijos, reflektuojamos situacijos. Trys 

svarbūs savipagalbos įgūdį apibrėžiantys 

veiksniai: neliečiamumas, konfidencialumas ir 

prisidengimas. Neliečiamumas nurodo į tai, 

kad asmens kūnas yra neliečiamas, 

konfidencialumas – tai duomenų privatumas, o 

prisidengimas leidžia užtikrinti, kad mano 

kūnas būtų nematomas kitiems, kaip ir kitų 

kūnas man. Šie trys veiksniai turi būti 

nagrinėjami, analizuojami, praktikuojami. 

 
VEIKLOS 

 
Tikslas4.2 Įgyti savipagalbos, savipriežiūros 

įgūdžių paauglystėje. 

 

(Savipriežiūros įgūdžiai susideda iš 

daugybės skirtingų įgūdžių. Toliau pateikiami 

savęspriežiūros įgūdžių lavinimo pavyzdžiai. 

 

Tikslinis elgesys: Gebėjimas dėvėti 

kelnaites. 

 
Mokymo metodai ir metodika: Simuliacinis 

raginimas. 



Mokomoji medžiaga / mokymo 

technologijos ir priemonės: Vienos kelnaitės 

globėjui ir vienos – vaikui. Dėvėkite 

maudymosi kostiumėlius, bikinius, pėdkelnes ir 

kt., kad būtų pridengtos globėjo ir vaiko 

intymios vietos. 

 
Pasirengimas mokymui: 

 

• Ar jūsų vaikas pasirengęs išmokti 

įgūdžių? Ar vaikas turi reikiamų įgūdžių? 
 

Įsitikinkite, kad jūsų ir vaiko intymios vietos 

pridengtos (dėvint bikini, dėvint maudymosi 

kostiumėlius, pėdkelnes ir pan.) „Ar jūsų 

vaikas gali atsakyti į klausimus ir reaguoti į 

nurodymus?“, „Ar jis gali kartoti paskui jus, 

kopijuoti Jūsų elgesį?“ "Ar jis / ji bent 5 

minutes gali sukoncentruoti dėmesį, girdėti 

tai, ką sakote, reaguoti į tai, ką jūs rodote?" 

Jei ne, pasitarkite su ekspertais, kuriuos 

įgūdžius vertėtų lavinti pirmiausiai. 

 

• Ką Jūsų vaikas gali atlikti? 
 
Dirbkite individualiai su vaiku. 

Pirmiausia paimkite registracijos formą 

„Kelnaičių dėvėjimo įgūdžiai“, kurioje 

pateikiama 

kelnaičių/trumpikiųdėvėjimo įgūdžių 

analizė. Pasakyti savo vaikui:" 

Apsimauk kelnaites ". Parašykite (+) 

teisingiems įgūdžių žingsniams ir (-) 

tai, ko jie negali padaryti;  

 

 

 
 
 

• Aplinkos paruošimas 
 

Atlikite veiklas tinkamoje namų aplinkoje. 

Galite naudotis savo vaiko kambariu. 

Patraukite žaislus, technologinius prietaisus 

(telefoną, planšetinį kompiuterį ir kt.) Ir kitus 

daiktus, kurie blaškys jūsų vaiką ir atitrauks jo 

dėmesį nuo užduoties. Užtikrinkite ramią darbo 

aplinką. Dirbkite su vaiku stovėdami vienas 

šalia kito. Jei jūsų vaikas negali dirbti 

stovėdamas, galite dirbti sėdėdami. 
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• Dėmesio koncentravimas 
 

Norėdami atkreipti vaiko dėmesį sakykite: 

„Atrodai pasiruošęs, pradėkime“. “Prieš veiklą 

informuokite savo vaiką sakydami: „Tik jūs 

galite žiūrėti į savo lytinius organus ir juos 

liesti. Jei kiti juos liečia – tai blogas 

prisilietimas. Turime dėvėti kelnaites, kad 

pridengtume intymias savo kūno vietas ir 

būtume švarūs. Papasakokite savo vaikui apie 

tai, kaip svarbu dėvėti kelnaites, kad labai 

svarbu užtikrinti lytinių organų švarą, higieną. 

Svarbu kelnaites keisti kiekvieną dieną. 

Informacija turi būti pateikiama, atsižvelgiant į 

vaiko lygį. 



 

 Taikymas: 

 Veikla 1: Dėviu kelnaites 

 

Kadangi mokydami įgūdžių būsite Jūs ir 

vaikas modeliais, įsitikinkite, kad priemonių 

turite po 2. Dirbdami jūs ir vaikas turite būti 

apsirengę, vadovaujantis „prisidengimo“ 

principu. Mokymų metu dėvėkite kelnaites 

ant rūbų. Atsistokite šalia savo vaiko. 

Paprašykite vaiko: „Dabar apsimaukime 

kelnaites“. Liepkite vaikui atidžiai klausytis 

jūsų instrukcijų ir kartoti veiklas, kurias 

atliekate jūs. Tada paprašykite: „užsimaukite 

kelnaites“.  
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Jei vaikas teisingai atlieka užduotį, 

apdovanokite jį / ją kažkuo, kas jam / jai 

patinka (krekeriai, šokoladas, žaidimas, 

gerai padaryta ir kt.). Jei jūsų vaikas 

neatlieka užduoties, atlieka neteisingai, 

kartokite užduotį. 



Galite naudoti šias vaizdines priemones, lavindami kelnaičių dėvėjimo įgūdžius.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Kelnaites laikykite už 
juostelės.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vadovaukitės „etiketės“ 

principu: „Etiketė į save“ 
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Šiek tiek pakelkite koją 



 

 

Įkiškite koją 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pakelkite kitą koją 
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Įkiškite kitą koją 



 
 
 
 
 
 
 

 

Patraukite kelnaites 

į viršų. 
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Užsimaukite kelnaites.  



Apibendrinimas-stebėjimas: Vertinimas ir analizavimas: 

 

Naudokite skirtingų tipų kelnaites. Paprašykite, 

kad vaikas tai pabandytų pakartoti ir be jūsų 

pagalbos, jums nestebint, taip pat ir stebint, 

kad nepamirštų tų igūdžių, kuriuos įgijo, kad tą 

veiklą atliktų kasdien.Atlikite įgūdžių įvertinimą 

tam tikrais intervalais: po savaitės, po mėnesio 

ir pan. 
 

 

Įvertinkite vaiko įgytus įgūdžius. Paprašykite: 

„Užsimauk kelnaites“. Įvertinkite vaiko 

įgūdžius, naudodami „Kelnaičių dėvėjimo 

įgūdžių registracijos formą“. 
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“Kelnaičių dėvėjimo įgūdžiai “registracijos forma 
Asmens vardas, pavardė: 
Kriterijai: %100  
Tikslinis stimulas / instrukcija: Apsimauk kelnaites. 
 

            

Žingsniai 

*Išankstinis 

tyrimas *Studijų metu *Po studijų 
           

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2  

Kelnaites laiko už juostelės 

          

          

           

Sukioja kelnaites 

pagal kelnaičių 
etiketę. 

          

          

          

          

          

Pakelia vieną koją 

          

          

           

Įkiša vieną koją 

          

          

           63 
Pakelia kitą koją           

 
 

 
 

Įkiša kitą koją 

 
 
 
 
 

Patraukite kelnaites į viršų. 

 
.  

 
 

 
Užsimauna 

 kelnaites 

 
 
Paaiškinimai ir apibendrinimai: 
 
Galite atlikti ir kitas veiklas, panašias į šią. 



 Aptarimas ir apibendrinimai: 

 

Įsitikinkite, kad apatiniai rūbai yra švarūs. 

Tegul vaikas kiekvieną dieną įpranta keistis 

apatinius, taip pat kaskart išsimaudęs ar 

esant poreikiui. Apdovanokite vaiką už 

kiekvieną teisingą atsakymą, gerai atliktą 

veiklą, tinkamą elgesį. Atlygiu gali tapti 

viskas, kas Jūsų vaikui patinka. Pavyzdžiui; 

galite paskatinti savo vaiką žodžiu: „Kaip 

gerai padaryta!“ „Tu esi nuostabus“; „Tau 

puikiai sekasi“. Taip pat vaikui galite 

pažadėti, kad baigę darbą, galėsite atlikti tas 

veiklas, kurios jam patinka. Taip pat vaiką 

galima paskatinti maistu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 Norėdami tinkamai atlikti veiksmus, 
naudokite knygos paveikslėlius.  

 

Tinkamas elgesys: Išmokti 

nusimaudyti. 

Mokymo metodai ir metodika: Darymas 

kartu 

 
Mokomoji medžiaga / mokymo 

technologijos ir priemonės: vonios 

rankšluostis, šampūnas, kondicionierius, dušo 

želė arba muilas. Priemonės skirtos ir globėjui, 

ir vaikui. Dėvėkite maudymosi kostiumėlius, 

bikinius ir kt., kad būtų pridengtosglobėjo ir 

vaiko intymios vietas. Siektinas elgesys: 

gebėjimas praustis, maudytis savarankiškai. 
 
Pateikiamos veiklos, žingsniai tik kaip pavyzdžiai. 

Reikėtų numatyti tokias mokymosi veiklas, kurios 

būtų adekvačios gyvenimo sąlygoms, vonios tipui ir 

kt. 

 
Vykdant veiklą svarbu, kad globėjas dėvėtų 
bikinį, maudymosi kostiumėlį ir pėdkelnes, kad 
intymios kūno vietos būtų pridengtos. Taip pat 
ir vaiko intymios kūno vietos turėtų būti 
pridengtos. 
 

Pasirengimas mokymui: 
 

• Ar jūsų vaikas pasirengęs išmokti 

įgūdžių / ar turite reikiamų įgūdžių? 
 

„Ar jūsų vaikas tinkamai reaguoja į 

nurodymus, klausimus“? „Ar jis gali imituoti 

veiklas, pakartoti veiklas“? „Ar jis / ji bent 5 

minutėms geba sukoncentruoti dėmesį į tai, 

ką rodote, į tai ką sakote“? Jei jūsų 

atsakymas į šiuos klausimus yra: „Taip“, 

tuomet galite pradėti dirbti. Jei „Ne“, 

pradėkite viską nuo pradžių ir pasitarkite su 

ekspertais, kuriuos įgūdžius pirmiausia 

reikėtų lavinti? 

 

• Ką gali Jūsų vaikas prieš 

pradedant dalyvauti mokymosi 

procese? 
 
Dirbkite individualiai su vaiku. Pirmiausia 

pasinaudokite „Maudymosi įgūdžių“ 

registracijos forma, kurioje pateikiama įgūdžių 

analizė. Pateikite vaikui instrukciją sakydami 

„Nusimaudyk“. 



Įvertinkite vaiko gebėjimus: (+) gali atlikti, 

atlieka tinkamai (-) negali atlikti, atlieka 

neteisingai. 
 
Naudokite knygos paveikslėlius. 

 

• Aplinkos paruošimas: 
 

Atlikite maudymosi įgūdžių vertinimo veiklas 

vaikui artimoje aplinkoje – namuose. Galite tai 

atlikti savo vonios kambaryje. Pašalinkite 

žaislus ir kitus daiktus, kurie galėtų blaškyti  

jūsų vaiko dėmesį vonioje. Užtikrinkite, kad 

aplinka būtų rami ir saugi. Pasidėkite daiktus, 

kurie būtini, lavinant maudymosi įgūdžius. 

Veiklas atlikite kartu su vaiku. Jei jūsų vaikas 

negali atsistoti, galite mokytis atsisėdę. 

 

• Dėmesio koncentravimas  
 

Norėdami atkreipti vaiko dėmesį, sakykite: 

„Atrodai pasiruošęs, pradėkim“. Galite 

paaiškinti sakydami: „Šita veikla būtina dėl 

kūno švaros, sveikatos ir higienos. Jei 

nesimaudysime, nuo mūsų sklis nemalonus 

kvapas.“ Paaiškinkite: „Turėtume savo kūnu 

rūpintis, praustis, nes tai užtikrina jo gerą 

būklę. Norėdami būti švarūs, sveiki, turime 

reguliariai praustis, maudytis“ Pradėkite dirbti 

sakydami „Taip, dabar galime pradėti dirbti“. 
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Taikymas: 

 

Veikla 2: „Aš maudausi“ 

 

Atsistokite šalia vaiko. Tada pasakykite: 

„Dabar mes mokysimės praustis, maudytis“. 

Norėdami išlaikyti vaiko dėmesį, paprašykite 

savo vaiko atidžiai klausytis ir ddaryti tą patį, 

ką darote ir Jūs. Tada paprašykite: 

„Nusimaudyk“. (1) Žingsnis. Sakykite: 

„Nusirenk“. Parodykite pavyzdį ir palaukite 

3–5 sekundes, kol jūsų vaikas pakartos tą 

patį, ką darėte ir jūs. 
 

 
Jei jūsų vaikastinkamai atlieka veiksmą, 

apdovanokite jį kažkuo, kas jam patinka 

(krekeriais, šokoladu, žaidimais ir pan.), arba 

žodžiu (gerai padaryta). Jei vaikas nesugeba 

pakartoti užduoties, neteisingai kartoja arba 

nereaguoja, pakartokite instrukciją dar kartą 

atlikite veiklą. Pakartokite kelis kartus. Vaikas 

viso proceso metu turėtų mokytis ir dalyvauti 

mokymosi veiklose bendradarbiaudamas. 

Baigę pratybas, tęskite naudodami 

paveikslėlius/korteles. 
 

 

 

Maudymosi įgūdžių žingsniai  
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Nusirengia 



 
 
 
 
 

 

Įeina į dušo kabiną/įlipa į vonią. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atsukti vandens 
čiaupą.  67 

  

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tinkamai sureaguliuoti 
vandens temperatūrą. 



 
 
 
 

 

Sušlapinti  
plaukus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

68 Paimti šampūno 
butelį. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atidaryti šampūno butelio dangtelį 



 
 
 
 
Šiek tiek šampūno įpilti į delną 
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Paskirstyti šampūną



 
 

 

Šampūną ištrinti, kad suputotų  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pirštų galais stipriai įtrinti į odą šampūną 
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Pakišti galvą po vandens čiaupu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuplauti šampūno 
putas nuo plaukų



 
 

Gerai išskalauti 
plaukus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sudrėkinti kūną 
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Paimti dušo želę 



 
 
  
Atidaryti dangtelį 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Paimti ir laikyti kempinę 
 
 
 
 

 

72 
 
 
 
 
 
 
 

Palenkti dušo želę žemyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Įsipilti šiek tiek dušo želės 



 

 

Padėti dušo želę 
į vietą  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sušlapinti kempinę 
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Putojanti 
kempinė  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plauti kempine viršutinę 

kūno dalį 



 

Plauti kempine 
apatinę kūno dalį  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Padėti kempinę  
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Praustis po dušu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuplauti dušo želę  
nuo kūno  
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Paimti kempinę  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kempinę pakišti po vandeniu 



 

 

Išplauti kempinę  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padėti kempinę 
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Užsukti vandenį  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Išlipti iš dušo 



 
 
 
 
 
 
 

 

Paimti chalatą  
 
 
 
 
 
 
 

 

Užsivilkti chalatą  77 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eiti į savo kambarį 
apsirengti rūbais 



Apibendrinimas-paaiškinimas: 

 

Šias veiklas galite atlikti ir su kitomis 

priemonėmis. Taip pat skatinkite savo vaiklą 

praustis/maudytis savarankiškai ir be jūsų 

pagalbos. Pavyzdžiui galiote vaikui padėti 

nebūdami patalpoje, o būdami už vonios durų. 

Jūsų vaikas turėtų būti stebimas, jam turėtų 

būti primenama, patariama, pasakoma, kokios 

veiklos atliekamos neteisingai. Tokiu būdu jis 

įtvirtins įgųdžius, kurių išmoko, nepamirš jų, 

naudosis jai sir kasdienaime gyvenime be 

papildomo raginimo.Atlikite stebėjimą. 

„Maudymosi įgūdžių“ registracijos forma 

Asmens vardas, pavardė: 

Kriterija: %100  
Instrukcija: „Nusimaudyk“ 

 
 
Vertinimas ir analizė: 

 

Įvertinkite vaiko prausimosi įgūdžius, 

naudodamiesi „Maudymosi įgūdžių“ 

registracijos formos pavyzdžiu. 

Seansų skaičius parenkamas atsižvelgiant į 

asmens žinias bei gebėjimus. Pasiekti 

rezultatai žymimi (+), nepasiekti rezultatai 

žymimi (−). 

 

. 
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ĮŽingsniai 
Išankstinis 
tyrimas Studijų metu  Po studijų 

  1 2 3 1 2 3 4 5 1 2  
Nusirengti drabužius (prisidengia intymias vietas) 

 
 
 

Įlipa į vonią, įeina į dušo kabiną 
 

Atsuka čiaupą 
 

Nustato vandens temperatūrą 
 

Sušlapina plaukus 
 

Paima šampūno butelį 
 

Atidaryti šampūno butelio dangtelį 
 

Šiek tiek šampūno įpila į delną 
 

Pastato šampūno butelį į vietą 
 

Šampūną ištrina, kad suputotų 
 

Rankomis liečia galvą 
 

Pirštų galais stipriai įtrina į odą šampūną 
 

Pakiša galvą po vandens čiaupu 
 

Nuplauna šampūno putas nuo plaukų 
 

Gerai išskalauja plaukus 
 

Sudrėkina kūną. 
 

Paima dušo želę. 



Atidaro dangtelį paima ir laiko kempinę 
 
Palenkia dušo želę žemyn 
 
Įsipila šiek tiek dušo želės 
Sušlapina kempinę 
 
Putojanti kempinė 
 
Plauna kempine viršutinę kūno dalį 
 
Plauna kempine apatinę kūno dalį 
 
Padeda kempinę 
   

Prausiasi po dušu 

Nuplauna dušo želę nuo kūno 

Paima kempinę 

Kempinę pakiša po vandeniu 

Išplauna kempinę 

Padeda kempinę 

Užsuka vandenį 

Išlipa iš dušo 

Paima chalatą 

Užsivelka chalatą 

Einaį savo kambarį apsirengti  

Teisingai atliktų žingsnių skaičius 

Teisingai atliktų žingsnių procentai 

*Seansų skaičius parenkamas atsižvelgiant į vaiko žinias bei gebėjimus. Pasiekti rezultatai žymimi (+), 
nepasiekti rezultatai žymimi (−). 
 

. 
 
Apibendrinimas ir paaiškinimai: 
Atsižvelgdami į vaiko gebėjimus, į mokymo procesą 

galite įtraukti papildomų gebėjimų lavinimą. Taip pat 

galite prailginti mokymosi laiką arba jį sutrumpinti, 

atsižvelgiant į asmens turimus įgūdžius bei pasiektus 

rezultatus. Atsižvelgiant į individualią situaciją galima 

nuspręsti, kada reikėtų atlikti įvertinimą ir stebėjimą. 

Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad 

mokymui naudojamos prausimosi priemonės turėtų 

būti saugios ir nealergizuojančios. Jeigu asmeniui 

sutrikusi smulkioji motorika ir (ar) kitos funkcijos, jam 

galima padėti atlikti šias veiklas. 

 
Siektinas elgesys: „Nepageidaujamų plaukų 

šalinimas“ 
 
Mokymo metodai ir technikos: mokymasis 

kartu. 

 

Mokomoji medžiaga/Mokymo priemonės ir 

medžiagos: depiliacinis purškiklis ir kempinė. 

Vaizdinė medžiaga, kurioje pateikti 

nepageidaujamų plaukų šalinimo žingsniai 

(pateikta metodikoje). Taip pat šis metodas gali 

būti taikomas, ugdant psichikos negalią turinčių 



asmenų nepageidaujamų plaukų 

šalinimo įgūdžius. Plaukų šalinimo 

įgūdžių žingsniai (pateikti programos 

skiltyje). 

 

Ši veikla tik vienas iš pavyzdinių 

būdų/pagalbinė priemonė specialistams 

ugdyti asmenų gebėjimus pašalinti 

nepageidaujamus plaukus.  

Šis gebėjimas turėtų būti ugdomas, 

atsižvelgiant į asmens gebėjimus, 

gyvenamąją aplinką. Metodus, 

priemones galima koreguoti. 

Mokymo metu svarbu dėvėti rūbus . Taip 

pat reikia pasirūpinti, kad mokymosi 

erdvėje būtų užtikrintas privatumas. 

Mokymosi procese gali būti naudojami 

modeliai (pvz. lėlės ir pan.) 

 



 

 . 

Pasiekti rezultatai žymimi (+),  
nepasiekti rezultatai žymimi (−). 

 

 

 

  

 

• Aplinkos paruošimas  

 

Šį įgūdį galite atlikti vonios kambaryje arba kitoje 

tvarkingoje, švarioje, privačioje aplinkoje Priklausomai 

nuo vaiko būklės, dirbti galite ir stovėdami, ir sėdėdami. 

Jei jūsų vaikas negali dirbti stovėdamas, galite dirbti, 

jam sėdint. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
Pasirengimas mokymui: 

  • Dėmesio koncentracija: 
    

 • Ar vaikas tikrai pasirengęs mokytis? Ar jis/ ji 
turi reikiamų mokymosi įgūdžių? 

Norėdami atkreipti vaiko dėmesį į tyrimą, naudokite 

dėmesį atkreipiančias frazes, tokias kaip: 

„Pasiruoškime, pradėkime“. Prieš pradėdami dirbti, 

paaiškinkite: „Plaukų šalinimas yra būtinas kūno 

sveikatai ir higienai užtikrinti. Jei plaukai nepašalinami, 

jaučiamas nemalonus kvapas. Tai gali pakenkti tavo 

įvaizdžiui“. Priklausomai nuo jūsų vaiko lygio, 

paaiškinkite, pavyzdžiui: „Turime būti švarūs savo 

sveikatos labui“. „Jei jūsų vaikas gali kalbėti užduokite 

klausimą: „Ką turėtume daryti, kad būtume švarūs“? 

„Mes apie tai kalbėjome ir anksčiau. Ar prisimeni“? 

Paprašykite vaiko atsakyti į užduodamus klausimus. 

Jei jūsų vaikas negali kalbėti, paaiškinkite 

pasinaudodami paveikslėliais, kortelėmis. 

Tada pradėkite sakydami: „Taip, mes galime pradėti 

dirbti dabar". 
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„Ar vaikas gali išlaikyti dėmesį; ar gali palaikyti 
pokalbį bent 5 minutes“?„Ar vaikas gali 
suvokti klausimus ir suprasti pateiktas 
užduotis“?,„Ar vaikas gali antrinti, pakartoti tai, 
ką Jūs pasakote“? 
Jei „Taip“, tuomet galite pradėti ugdymo 
procesą, o jei „Ne“ – pradėkite nuo šių įgūdžių 
formavimo. Į procesą įtraukite ekspertą, 
pasitarkite, nuo kokių įgūdžių lavinimo reikėtų 
pradėti veiklą? 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

  
   

     

 
Vaiko turimų įgūdžių nustatymas/ 
Įvertinimas 

  

 Dirbkite individualiai su vaiku. Pirmiausia 
atlikite plaukų šalinimo įgūdžių įveretinimą.   

 
Paprašykite vaiko: „Pašalink pažastyse, 
esančius plaukus. 

  

       



 
• Taikymas 
3 veikla: „Šalinu nepageidaujamus 
plaukus“ 
 
Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad kiekvienos 

priemonės turite po 2. Sakykite: „Pradėkime 

šalinti plaukus dabar“. Paprašykite, kad vaikas 

jūsų klausytųsi atidžiai ir paprašykite, kad jis 

kartotų kiekvieną žingsnį paskui jus ir su jumis 

kartu.Tuomet paprašykite: „Pašalink pažastų 

plaukus“. Pirmiausia paprašykite: „Paimk 

laikrodį“. 

 Kiekvieno darbo pabaigoje įsitikinkite, kad jūsų 

vaikas dirba ir dalyvauja bendradarbiaujant su 

jumis. Pasibaigus mokymo procesui, tęskite 

darbą su savo mokiniu kalbėdami apie 

korteles, kuriose pavaizduota plaukų šalinimo 

procedūra. 
 

 
Steps for hair removal skills  
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Paimk laikrodį  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nustatyk 
laikrodį 
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Paimk 
purškiklį  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atidaryk dangtelį  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakelk ranką 



 
 
 

 

Iškeltą ranką padėk 

ant galvos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Išpurkšk pažastį  

. 

83   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palauk kol suskambės 

laikrodis (vidutiniškai 3–5 

minutės) 



 
 
 

 

Paimk kempinę  
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 Kempine ištrink pažastį 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Padėk kempinę. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Paimk laikrodį  
 
 
 
 
 
 
 

 

Nustatyk 
laikrodį.  85 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paimk  
purškiklį 



 
 
 
 

 
Atidaryk dangtelį  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakelk kitą ranką 
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Iškeltą ranką padėk ant galvos 



 
 
 
 
 

 

Išpurkšk pažastį 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palauk kol suskambės 
laikrodis (vidutiniškai 3–5 

minutės) 
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Paimk kempinę 



 
 
 
 
 
 

 

Kempine ištrink pažastį 
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Išmesk kempinę į 
šiukšliadėžę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apibendrinimas - stebėjimas: 
 

Toliau asmenį galima mokyti naudotis kitomis 

plaukų šalinimo priemonėmis.Skatinkite veiklą 

atlikti savarankiškai, be jūsų pagalbos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jūsų vaikas turėtų būti stebimas, kad nepamirštų 

to, ko išmoko. Taip pat labai svarbu įvertinti ar jis 

šias veiklas gali atlikti savarankiškai. Rezultatų 

įvertinimui taikomas stebėjimo metodas. 

Kontroliniai stebėjimai gali būti atliekami 

intervalais: po 1 mėn., 2 mėn., atsižvelgiant į 

vaiko gebėjimus bei poreikius. 



Vertinimas: 
Vaiko įvertinimas, ugdymo metu pasiekti rezultatai, 
stebėjimo duomenys po mokymo užrašomi 
registracijos formoje: „Nepageidaujamų plaukų 
šalinimo įgūdžių forma“. 
„Nepageidaujamų plaukų šalinimo“įgūdžių 
vertinimo ir registracijos forma 
Vaiko vardas ir pavardė: kriterijai: %100  
Užduotis: „Pašalinkite nepageidaujamus plaukus". 

  

 
              

Įgūdžių žingsniai 
Prieš mokydamas Mokymo metu  Išmokęs  

1 2 3 1 2 3 4 
 

5 1 2 
 

    

Pasiima laikrodį             
Nustato laikrodį             

             

Paima purškiklį             

Atidaro dangtelį.             

Pakelia ranką             

Iškeltą ranką padeda ant galvos             

Išpurškia pažastį             
Palaukia, kol suskambės laikrodis (vidutiniškai 3 – 5 
minutės)            
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Paima kempinę            

            

Kempine ištrina pažastį             
              

Padeda kempinę             

Pasiima laikrodį             

Nustato laikrodį             

Paima purškiklį             

Atidaro dangtelį             

Pakelia ranką             

Iškeltą ranką padeda ant galvos              

Išpurškia pažastį              
Palaukia, kol suskambės laikrodis (vidutiniškai 3 – 5 
minutės)              

Paima kempinę.              

Kempine ištrina pažastį              

Išmeta kempinę į šiukšliadėžę.              

Tinkama reakcija prieš pradedant mokytis              

Teisinga reakcija baigus mokytis              
              

 
* Seansų skaičius parenkamas, atsižvelgiant į vaiko žinias bei gebėjimus. Pasiekti rezultatai žymimi (+), 

nepasiekti rezultatai žymimi (−). 
 

Paaiškinimai ir apibendrinimai:  
Tą pačią užduotį atlikite ir su kitomis kūno dalimis. Reikia atidžiai perskaityti depiliacinio purškiklio naudojimo 

instrukcijas. Prieš tepdami depiliacinį purškiklį, atlikite alerginės reakcijos testą vaiko rankos ar kojos srityje. 

Šiame tyrime naudokite valymo kempinę. 
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PASITIKĖJIMO 
RATO 
NAUDOJIMAS 
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5. NAUDOJANTIS PASITIKĖJIMO RATĄ 

 

Siekiama 2 tikslų: (1) Įgyti reikiamų žinių 

apie pasitikėjimo rato kūrimą; (2) Atpažinti 

asmenis, priklausančius pasitikėjimo ratui ir į 

juos kreiptis pagalbos reikalui esant. 
 

GLOBĖJAS TURI ŽINOTI: 

 

 Tikslas   5.1   Paaiškinti, kaip sukurti 

 pasitikėjimo ratą. 

 Kaip sukurti pasitikėjimo ratą? 

 

Pasitikėjimo rate negali būti pašalinių. Jums 
reikės nuspręsti, kas bus įtrauktas į 

pasitikėjimo ratą. 
Žmonės, kuriuos ketinate įtraukti į pasitikėjimo 

ratą turi būti tokie žmonės, kurie saugos jūsų 

vaiką bet kokiomis aplinkybėmis. Nustatykite 

šių žmonių skaičių, atsižvelgdami į savo vaiko 

negalią. Be to, žmonės, kuriuos pasirinksite, 

turėtų būti įtraukti į pasitikėjimo ratą, 

vadovaujants savanoriškumo principu. Atlikite 

išankstinį interviu su šiais žmonėmis. Šiame 

susitikime turėtumėte klabėti, apie tai, kadjums 

labai svarbus jūsų vaiko saugumas. 

Turėtumėte išsiaiškinti, ar kažkam atsitikus bus 

pasirūpinta jūsų vaiku? Kiek laiko bus 

rūpinamasi vaiku?Aptarę situaciją, 

nufotografuokite šiuos žmones (2 metrų 

atstumu, paso stiliumi) ir atsispausdinkite. 

Naudodami nuotraukas, išmokysite vaiką 

atpažinti žmones iš pasitikėjimo rato.  

 
Po nuotrauka palikite tuščios vietos, kad 

užrašytumėte to asmens vardą ir jo 

apibūdinimą. Parašykite šią informaciją 

paryškintu šriftu, 16-18 dydžiu, didžiosiomis ir 

pusjuodintomis raidėmis, pavyzdžiui:AYŞE - 

MAMA. Įlaminavus nuotraukas, bus lengviau 

išvengti nuotraukos trumpaamžiškumo ir tai 

nepakenks nuotraukos kokybei. Pristatykite 

šiuos žmones vaikui, kaip tuos, su kuriais yra 

saugiausia.Atlikdami pasitikėjimo rato 

įvertinimą, paaiškinkite vaikui: į ką jis gali 

kreiptis dėl pagalbos;dėl kokios pagalbos gali 

kreiptis; ko gali prašyti žmonių, kurie 

nepriklauso pasitikėjimo ratui; kaip reikėtų su 

jias bendaruti; kada ir kaip reikėtų jų vengti. 

Apibendrindami paaiškinkite vaikui, kad jis gali 

kreiptis dėl pagalbos ir gauti pagalbą tik iš tų 

žmonių, kurie priklauso pasitikėjimo ratui. 

Išmokęs atpažinti žmones iš pasitikėjimo rato, 

paaiškinkite, kad iškilus problemai, jie gali 

padėti. 

 
GLOBĖJŲ VEIKLA 
 
Tikslas5.2 Pristatyti pasitikėjimo ratą. 

 

Mokymo metodai:Mokymasis kartu. 
 
Mokomoji medžiaga - įranga / mokymo 

technologijos ir priemonės: Kortelės su tų 

žmonių nuotraukomis, kurie bus įtraukti į 

pasitikėjimo ratą (kortelių turi būti tiek, kiek yra 

žmonių įtrauktų į pasitikėjimo ratą). 



 
Pavyzdys: 

 

1. Pasakykitre ir parodykite, kad mama yra 
pažįstamas/artimas žmogus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Pasakykitre ir parodykite, kad tėtis yra 
pažįstamas/artimas žmogus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pasakykitre ir parodykite, kad broils yra 
pažįstamas/artimas žmogus. 

 

Pasirengimas mokymui:  
• Ar jūsų vaikas tikrai pasirengęs įgyti 

įgūdžių? • 

• Ar jis/ ji turi reikiamų mokymosi 

įgūdžių? 

Ar vaikas gali suvokti klausimus ir suprasti pateiktas 

užduotis“? ,„Ar vaikas gali antrinti, pakartoti tai, ką Jūs 

pasakote“? 

Jei „Taip“, tuomet galite pradėti ugdymo procesą, o jei 

„Ne“ – pradėkite nuo šių įgūdžių formavimo. Į procesą 

įtraukite ekspertą ir pasitarkite su juo, nuo kurių įgūdžių 

yra geriausia pradėti? 

 
 

• Vaiko turimų įgūdžių nustatymas/ 

Įvertinimas. 

Kartu su vaiku atsisėskite už stalo. Pradėkite 

dirbti sakydami: „Pažaiskime!“. „Dabar aš 

padėsiu keletą nuotraukų ant stalo. Noriu, 

kad į jas atidžiai pažiūrėtum“.Ant stalo 

padėkite 3 vaizdines korteles (2 

nepažįstamieji, 1 pažįstamas asmuo). 

Kortelėse bus pavaizduoti žmonės, kurie 

priklauso pasitikėjimo ratui ir žmonės, kurie 

nepriklauso pasitikėjimo ratui.Užduokite 

klausimą: "Kuris šiose kortelės pavaizduotas 

asmuo yra pažįstamas/savas?" Palaukite, 

kol vaikas atsakys. Jei jūsų vaikas negali 

kalbėti, paprašykite jo parodyti paliečiant 

kortelę. Registracijos formoje pažymėkite 

(+), kai vaikas teisingai atlieka užduotį, (-) – 

kai vaikas negeba atlikti 

užduoties/neteisingai atlieka. 



 • Aplinkos paruošimas 

Tada paaiškinkite: „Mes išmokome apie 

savo privačias erdves, apie kūno intymias 

vietas.Pavyzdžiui, burna, lytiniai organai, 

užpakalis, krūtinė yra ypatingos mūsų kūno 

vietos. Mes taip pat sužinojome, kada galime 

būti nuogi, o kada intymias vietas turime 

prisidengti. Mes sužinojome, kurios vietos 

yra privačios, pavyzdžiui, vonia, tualetas, 

miegamasis, rūbinė.Ka stave viso to 

išmokė? Mama? Taigi, kai mama susirgs, 

kai jos nebus šalia tavęs, kas tau 

padės?Dabar tai ir išsiaiškinsime. Jei jūsų 

vaikas gali kalbėti, užduokite jam tokius 

klausimus kaip: „Kas yra pasitikėjimo ratas? 

Kas jam priklauso? Apie tai kalbėjome ir 

anksčiau. Ar prisimeni? Paprašykite vaiko su 

jumis apie tai pasikalbėti. Galite paaiškinti 

pasitikėjimo ratą kaip tą, kuriam priklauso 

žmonės, su kuriais norime būti, kai mums 

reikia pagalbos. Tada pradėkite sakydami: 

„Taip, dabar mes galime pradėti dirbti”. 

 

Mokymosi aplinka turėtų būti paruošta, 

atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius. 

Pašalinkite visus nereikalingus daiktus ar 

priemones, kurie gali blaškyti ar atitraukti 

dėmesį (žaislus, maistą ir pan.). Taip pat 

mokymosi proceso metu labai svarbu užtikrinti 

asmens privatumą. Paruoškite aplinką, 

atsižvelgdami į mokomo vaiko savybes. 

Pašalinkite visus nereikalingus daiktus ar 

priemones, kurie asmenį blaškytų. Iš anksto 

būkite paruošę mokymų medžiagą, kurią 

naudosite. Jei vaikas negali sėdėti prie stalo, 

atlikti užduotį gali sėdėdamas ant žemės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 
 

• Dėmesio koncentracija  

  

 Dėmesio išlaikymas 
Norėdami sukoncentruoti vaiko dėmesį 
pradėjus mokyti, pateikite vieną iš klausimų, 
pavyzdžiui, „Ar esi pasiruošęs dirbti“? / „Ar 
norėtum dirbti su manimi“? / „Jei esi 
pasirengęs dirbti, pradėkime“! / „Galime 
pradėti“! Arba: „Matau esi pasiruošęs galime 
pradėti“!. 

 

 

 

 

 



 
Galite paaiškinti šią veiklą vaikui 

sakydami: „Turėtumėte turėti 

žmones, priklausančius pasitikėjimo 

ratui, kuriais galėtumėte pasitikėti. 

Tai svarbu tam, kad galėtume jaustis 

saugūs ir sukurti sau saugią aplinką. 

Dabar mes išmoksime atpažinti tuos 

žmones, kurie priklauso pasitikėjimo 

ratui”. 

 

Praktika: 

 

Veikla 1: Aš pažįstu žmones, priklausančius 

pasitikėjimo ratui 

 
Sėskite prie stalo su vaiku. Atkreipkite dėmesį, kad 

ant stalo turi būti padėtos dvi nuotraukas, kurias 

naudosite,  

Padėkite 3 nuotraukas (1 pažįstamas asmuo, 1 

nepažįstamas asmuo) prieš save ir dar 3 - prieš savo 

vaiką. Skirkite 30–40 sekundžių, kad jūsų vaikas galėtų 

gerai įsižiūrėti į nuotraukas. Pabandykite atkreipti vaiko 

dėmesį sakydami: „Pradėkime dirbti“. Paprašykite, kad 

jis / ji atidžiai jūsų klausytųsi ir darytų tą patį, ką darote 

ir jūs. Galite pasakyti: „Žiūrėk į mane ir daryk tą patį“. 

Sakykite: „Pažvelk į nuotraukas. Ką šiose nuotraukose 

pažįsti? “ Parodykite pažįstamo asmens nuotrauką, ir 

tuo pačiu metu perskaitykite ant nuotraukos užrašytą 

asmens vardą ir ryšį, pvz., „Motina, tėvas, brolis, sesuo 

ir kt.“ Leiskite vaikui 3–5 sekundes žiūrėti į pažįstamo 

žmogaus nuotrauką. Apdovanokite jį, kai jis užduotį 

atlieka teisingai. Jei jūsų vaikas suklysta, parodykite 

teisingą nuotrauką. Šį pratimą atlikite su visais 

pasitikėjimo rate, esančiais asmenimis. Atlikę šį darbą 

pasakykite savo vaikui: „Pasakyk, kuo gali pasitikėti“. 

Tada pasakykite teisingą atsakymą. Palaukite 3–5 

sekundes, kol vaikas pateiks teisingą atsakymą. Jei 

jūsų vaikas atsakys teisingai, apdovanokite jį. Jei jūsų 

vaikas suklys, pasakykite, koks atsakymas yra 

teisingas. 



 
Jei jūsų vaikas negali kalbėti, 

atsakymą gali pateikti, 

pasinaudodamas nuotraukomis 

parodant. 
 
 
Apibendrinimas - stebėjimas: 

 

Leiskite savo vaikui dirbti skirtingose 

aplinkose (mokykloje ir pan.) Ir su skirtingais 

žmonėmis (tėvu, motina, broliu, seserimi, 

mokytoju ir kt.). Šiuo tikslu galite kreiptis 

pagalbos į savo vaiko mokytojus. Jūsų 

vaikas turėtų būti stebimas, kad nepamirštų, 

ko išmoko, ir nustatytumėte, ar jis gali šiuos 

įgūdžius sėkmingai taikyti kasdieninėse 

veiklose, kasdieniniame gyvenime. Išmokę 

atpažinti žmones, priklausančius pasitikėjimo 

ratui, atlikite reguliarius įvertinimus stebint. 

Reikėtų nuolat atlikti stebėjimą ar vaikas 

neužmiršo įgytų žinių. Kontroliniai stebėjimai 

gali būti atliekami intervalais po 1 mėn. ar 2 

mėn., atsižvelgiant į vaiko gebėjimus bei 

poreikius. 

 

Į vertinimas: 

 

Įvertinkite vaiko veiklą prieš 

pradedant darbą, darbo metu ir po 

jo. Užduokite klausimą: "Kas yra 

pažįstamas žmogus?" Įvertinkite 

vaiko įgūdžius, naudodami pavyzdį 

„Žmonės, priklausantys pasitikėjimo 

ratui“ – registracijos forma. 
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“Žmonės, priklausantys pasitikėjimo ratui“ 

registracijos forma. 

Vaiko vardas ir pavardė: 

Kriterijai: %100 
Užduotis: „Kas yra pažįstamas žmogus“? 

 

 Prieš tyrimą Tyrimo metu   Po tyrimo 

Tikslinės reakcijos          
           

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2  
1. Pasakyk/ parodyk, ar 

mama yra pažįstamas 

žmogus. 
 

 

2. Pasakyk / parodyk, ar 

tėvas yra pažįstamas 

žmogus? 
 
 

              Pasakyk/parodyk, ar broils 

yra  pažįstamas žmogus? 
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Teisingų atsakymų skaičius 

 
Teisingų atsakymų procentinė išraiška 

 

* Seansų skaičius parenkamas, atsižvelgiant į vaiko žinias bei gebėjimus. Pasiekti rezultatai žymimi 

(+), nepasiekti rezultatai žymimi (−). 

 
 

 
Paaiškinimai ir apibendrinimai: 

 

Įtrauk kaip galima daugiau žmonių į pasitikėjimo ratą. 

Atlik kruopščią atranką asmenų, kurie bus įtraukti į 

pasitikėjimo ratą. Nebūtina, kad ratui priklausytų tik 

artimieji. Kitaip tariant, nebūtinai kiekvienas šeimos 

narys turėtų būti įtrauktas į pasitikėjimo ratą.  

 

Todėl labai svarbu tartis su ekspertais , 

priimant sprendimą, kurie asmenys bus 

įtraukti į šį ratą. Nepamirškite, kad prireikus 

jie pasirūpins jūsų vaiku. Būtinai paruoškite 

nuotraukas, asmenų, kurie bus įtraukti į 



pasitikėjimo ratą. Nuotraukos negali būti senos. 



Saugodami nuotraukas galite naudoti korteles. 

Galite atsispausdinti nuotrauką ir ją užklijuoti 

ant kartono lapo. Korteles galite naudoti ilgą 

laiką. Po asmens nuotraukomis palikite baltą 

liniją, norėdami užrašyti vardo žymą, asmens 

ryšį su vaiku. Pavyzdžiui; užrašykite žodį 

„AUŠRA–MAMA“. Rašykite su juodu rašikliu 

ant balto fono, po nuotrauka. Taip paruoškite 

kiekvieno asmens nuotrauką. Atliekant vaikui 

užduotį jo atsakymai turi būti užrašomi / 

vertinami registracijos formoje. Tyrimo metu 

galite apdovanoti savo vaiką visada, kai tik jis 

užduotį atlieka teisingai. 

 

Tikslas 5.3 Atlikite įvertinimą, siekiant 

užtikrinti, kad esant reikalui vaikas paprašys 

pagalbos iš asmenų, priklausančių 

pasitikėjimo ratui ir sulauks reikiamos 

pagalbos. 

 

Neigiamos ir netikėtos situacijos, su kuriomis 

susiduria mūsų vaikai, dažniausiai mums 

nežinomos, mums trūksta apie jas žinių, nes 

proto negalią, turintys asmenys, negali 

tiksliai apibūdinti situacijos, jiems sunku 

įvardinti ir paaiškinti tai, su kuo jie susiduria. 

Jie nesugeba išreikšti minčių, jausmų. Taigi, 

vaikai turėtų išmokti pasakoti, parodyti, 

išreikšti, apibūdinti neigiamas patirtis.

 

To ir turime išmokyti savo vaikus. 

Mokymo metodai ir metodai: Mokymasis kartu. 

Mokomoji medžiaga ir įranga / Mokymo 

technologijos ir priemonės: Kortelės, kuriose 

pavaizduotos erdvės, kuriose jiems gali prireikti 

pagalbos:parkas, mokykla, namai, sodas ir kt. 

Kortelės, kuriose vaizduojama, pagalbos būdai, 

kuriais jie galėtų pasinaudoti esant poreikiui:rėkiantis 

vaikas, švilpiantis vaikas, vaiko stumdymas, pokalbis 

su kuo nors iš pasitikėjimo rato ir kt. 

Pasirengimas mokymui: 
 

• Ar jūsų vaikas pasirengęs įgyti 

įgūdžių? Ar jis / ji turi reikiamų įgūdžių? 

„Ar vaikas gali išlaikyti dėmesį; ar gali palaikyti 

pokalbį bent 5 minutes“?„Ar vaikas gali suvokti 

klausimus ir suprasti pateiktas užduotis“? 

,„Ar vaikas gali antrinti, pakartoti tai, ką Jūs 

pasakote“? 

Jei „Taip“, tuomet galite pradėti ugdymo 

procesą, o jei „Ne“ – pradėkite nuo šių įgūdžių 

formavimo. Į procesą įtraukite šeimą ir su ja 

bendradarbiaukite. 
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 • 
Vaiko turimų / 
Įvertinimas 

įgūdžių nustatymas/ 
Įvertinimas 

  

 

Sėskite prie stalo su vaiku. Užduok klausimą: 

„Pasakyk, ar žinai kuo gali pasitikėti? Dar 

kartą užduokite klausimą ir išvardinkite 

žmones, priklausančius pasitikėjimo ratui. 

Sakykite: „Dabar aš padėsiu keletą 

nuotraukų ant stalo. Noriu, kad atidžiai 

pažiūrėtum į jas“. Padėkite vaizdines korteles 

ant stalo, paaiškinkite, kurie asmenys 

priklauso pasitikėjimo ratui, o kurie – ne. 

Liepkite vaikui pasirinkti vieną iš šių kortelių. 

Paaiškinkite, su kokiomis netikėtomis 

situacijomis gali susidurti jūsų vaikas tose 

erdvėse, kurios yra pavaizduotos kortelėse. 

Galite atlikti pratimą. Sakykite: „Jei kažkas, 

kas nepriklauso pasitikėjimo ratui nori duoti 

tau maisto ar gėrimų“; „Jei kas nors, kas 

nepiklauso pasitikėjimo ratui nori tave paliesti 

be leidimo“ ir pan. Pasakyk man, "Kaip 

paprašysi pagalbos tų žmonių, kurie 

priklauso pasitikėjimo ratui, kai susidursi su 

netikėta situacija?" Registracijos formoje 

užrašykite teisingus ir neteisingus vaiko 

atsakymus. Jei jūsų vaikas negali kalbėti, 

jums reikės nuotraukų, kortelių ir pan., 

vaizduojančių tinkamą pagalbą, jos gavimo 

būdus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Užduotis: „Ką turėtume padaryti, kad 

susilauktume pagalbos? Pasakyk man. Jei 

vaikas negali kalbėti, tuomet sakykite: 

„Parodyk man“. 

 

• Aplinkos paruošimas 
Mokymosi aplinka turėtų būti paruošta, 

atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius. 

Užduotį galite atlikti vaiko kambaryje. Pašalinkite 

visus nereikalingus daiktus ar priemones, kurie 

gali blaškyti ar atitraukti dėmesį (žaislus, maistą ir 

pan.). Taip pat mokymosi proceso metu labai 

svarbu užtikrinti asmens privatumą. Paruoškite 

aplinką, atsižvelgdami į mokomo vaiko savybes. 

Pašalinkite visus nereikalingus daiktus ar 

priemones, kurie asmenį blaškytų. Iš anksto 

būkite paruošę mokymų medžiagą, kurią 

naudosite. Jei vaikas negali sėdėti prie stalo, 

atlikti užduotį gali sėdėdamas ant žemės. 

 

• Dėmėsio koncentracija 
Norėdami sukoncentruoti vaiko dėmesį 

pradėjus mokyti, pateikite vieną iš klausimų, 

pavyzdžiui, „Ar esi pasiruošęs dirbti“? / „Ar 

norėtum dirbti su manimi“? / „Jei esi 

pasirengęs dirbti, pradėkime“! / „Galime 

pradėti“! Arba: „Matau esi pasiruošęs galime 

pradėti“!Turėtumėte pradėti dirbti sakydami: 

„Jūs turite žinoti, kaip prašyti pagalbos, kad 

jaustumėtės saugūs ir kaip prašyti pagalbos iš 



žmonių, kuriais pasitikite. Dabar, atlikę reikiamus 

paaiškinimus, aptarkite. 



Jei jūsų vaikas gali kalbėti, paklauskite jo: 

„Kokiose situacijose tau gali reikėti pagalbos? 

Apie tai kalbėjome ir anksčiau. Ar prisimeni? " 

Jei vaikas negali kalbėti, paaiškinkite užduotį 

naudodami vaizdines priemones. Tada 

pradėkite sakydami„ Taip, mes galime pradėti 

dirbti dabar". 

 

Veikla: 

 

1 veikla: mokausi situacijų, kai man reikia 

pagalbos ir kaip paprašyti pagalbos. 

 
Atsisėskite su vaiku, priešais vienas kitą, 

vienas šalia kito arba L formos būdu. 

Mokydami tokio elgesio įsitikinkite, kad yra du 

vaizdiniai, kuriuos naudosite. Ant stalo 

padėkite korteles, kuriose vaizduojamos 

erdvės, kuriose vaikas gali susidurti su 

netikėtimos situacijomis. Duokite vaikui 30–40 

sekundžių susipažinti su kortelėmis. Sakykite: 

„Dabar pradėkime dirbti“. Klauskite: „Kokia 

vieta šioje kortelėje pavaizduota?“ Tada 

įvardinkite kortelėje pavaizduotą vietą. 

Palaukite 3–5 sekundes, kol vaikas jums 

pateiks atsakymą. Kartu su vaiku perskaitykite 

kortelėje užrašytą vietos pavadinimą, pvz., 

„parkas, mokyklinis autobusas ir kt.". 

  

Paklauskite savo vaiko:   
 “Kokios gali būti netikėtos situacijos, su 
kuriomis gali susidurti parke“? “ Palaukite, kol 
vaikas atsakys.   

   

   
Apdovanokite vaiką pateikus teisingą 
atsakymą.  

Jei vaikas neatsako teisingai į jūsų užduotą 

klausimą arba visai neatsako, pateikite jam 

keletą netikėtų – pavyzdinių situacijų, su 

kuriomis jis gali susidurti parke, pavyzdžiui: 

„Tau žaidžiant parke kažkas siūlo cukraus ar 

maisto. Taip pat, tas kažkas gali tau pasiūlyti 

kartu kažkur važiuoti arba jis gali bandyti 

paliesti tavo intymias vietas.Ką darytum? Kaip 

paprašytum pagalbos tų, kuriais pasitiki, kai 

patenki į tokią situaciją“? 
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Situacijas modeliuoti galite savo nuožiūra. 

Dirbdami su vaiku panaudokite visas 

korteles, kuriose yra panaudotos skirtingos 

aplinkos. 



Apibendrinimas - stebėjimas: Įvertinimas: 
Organizuokite papildomus stebėjimus, kad 

nustatytumėte, ar vaikas įgytas žinias ir įgūdžius 

gali ir geba pritaikyti, susidūręs su tam tikromis 

situacijomis. Šio užsiėmimo metu galite nustatyti, 

ar vaikas prisimena ir geba pritaikyti įgytas žinias. 

Įvertinimą galite atlikti, eidami į viešą vietą, kur 

lankosi daug žmonių, pavyzdžiui, kelionės ar 

išvykos į parką, prekybos centrą, pavyzdžiui 

šventėse: vestuvės ir pan. metu. Vaikui lankantis 

nepažįstamose erdvėse galėsite įvertinti jo įgytų 

įgūdžių taikymo lygį pratiškai. Reikėtų nuolat 

atlikti stebėjimą ar vaikas neužmiršo įgytų žinių. 

Kontroliniai stebėjimai gali būti atliekami 

intervalais po 1 mėn. ar 2 mėn., atsižvelgiant į 

asmens gebėjimus bei poreikius. Vaiką stebėkite 

įvairiose aplinkose, bendraujant su įvairiais 

žmonėmis. Į pagalbą galite pasitelkti mokytojus ir 

pan. 

 

 

Įvertinkite vaiko rezultatus prieš tyrimą, jo 

metu ir po jo. Paklauskite savo vaiko: „Kaip 

paprašyti pagalbos iš žmogaus, kuriuo 

pasitiki, kai patenki į netikėtą situaciją?“ 

Įvertinkite vaiko veiklą naudodami pavyzdį 

„Pagalbos prašymas tų žmonių, kurie įtraukti 

į pasitikėjimo ratą”. 
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“Pagalbos prašymas tų žmonių, kurie įtraukti į pasitikėjimo ratą“ registracijos 

formaVaiko vardas, pavardė: 

Kriterijai: 100% 
 
Užduotis: Parodyk/Pasakyk, kuris žmogus priklauso pasitikėjimo ratui? 

 
Kaip prašysi pagalbos iš žmonių, kuriais pasitiki patekęs į netikėtą situaciją? Parodyk / 
Pasakyk. 

Tikslinės reakcijos 
Prieš tyrimą Tyrimo metu  

1 2 3 1 2 3 4 5   
1. Parodo / išvardina žmones, kuriais pasitiki. 

 
2. Parodo / išvardina „įtartinus asmenis. 

 
3. Geba paaiškinti, koks asmuo kelia įtarimą 

 
4. Parodo / pasako, ką padarė asmuo, keliantis įtarimą 

 
5. Parodo/pasako, kuria kryptimi nuėjo, nubėgo nerimą 
keliantis asmuo. 
Teisingų atsakymų skaičius 

 
Teisingų atsakymų procentas 

 
 
 
*Mokymų skaičius, parenkamas atsižvelgiant į vaiko žinias bei gebėjimus. Pasiekti rezultatai žymimi 

(+), nepasiekti rezultatai žymimi (−). 

 

Paaiškinimai ir apibendrinimai: 

 

Įrašykite įvairius būdus, kaip prašyti pagalbos. 
Pateikite būdus, kaip kreiptis pagalbos, kad 
būtų užtikrintas vaiko saugumas ir jis 
susilauktų tinkamos pagalbos. 
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6. BLOGO PRISILIETIMO PREVENCIJA IR 

ATSAKAS Į BLOGĄ PRISILIETIMĄ 

 
Šiame etape sieksime 2 tikslų: (1) Suteikti žinių 

apie tai, koks prisilietimas yra geras, o koks – 

blogas; (2) Išmokyti vaiką tinkamai reaguoti į 

blogus prisilietimus, suteikti vaikui žinių ir 

įgūdžių, kaip atskirti gerą prisilietimą nuo blogo 

prisilietimo ir kaip užkirsti kelią blogiems 

prisilietimams. 

 
GLOBĖJAS TURI ŽINOTI: 

 
Tikslas 6.1 Apibrėžti gerą ir blogą 
prisilietimus. 

 

104  Kas yra geras ir blogas prisilietimas? 
 

Kiekvienas asmuo yra atsakingas už savo 

kūno sveikatą ir saugą. Dėl šios priežasties 

turime išmokyti savo vaikus užkirsti kelią 

neleistinam kontaktui (galėdami pasakyti „ne“), 

gebėti saugoti asmeninę erdvę, gebėti 

atpažinti grėsmingas situacijas, gebėti į jas 

reaguoti, gebėti pranešti apie grėsmingas 

situacijas, informuojant apie jas asmenis, 

priklausančius pasitikėjimo ratui. Turime 

prisiminti, kad ne visų pažįstamų asmenų 

elgesys gali būti geranoriškas vaiko atžvilgiu. 

Žmogaus kūnas turi ypatingus vietas. Blogas 

prisilietimas – tai neteisėtas kito žmogaus kūno 

lietimas. Be to, net jei tai leidžiama, „krūtinės, 

užpakalio, burnos ir lytinių organų srities“, 

vietos yra apibrėžiamos kaip intymos vietos, 

todėl šių vietų lietimas – tai visada blogas 

prisilietimas. 

 
Asmenys, priklausantys pasitikėjimo ratu gali 

liestis prie vaiko, jei jis tam neprieštarauja, 

pavyzdžiui, motina, gavusi leidimą, gali 

apkabinti savo vaiką arba, pavyzdžiui, tėvas – 

pabučiuoti vaikui į skruostą. Pavyzdžiui, prie 

vaiko gali liestis ir sveikatos priežiūros 

specialistai, jei tai yra susiję su medicininėmis 

intervencijomis. Jei yra galimybė medicininių 

procedūrų metu turėtų dalyvauti ir artimieji. 

Tokio prisilietimo negalima laikyti blogu 

prisilietimu taip pat. 

 
 

 

Tikslas 6.2 Įvardinti, ką reikėtų daryti blogo 

prisilietimo atveju. 

 
Ką reikėtų daryti blogo prisilietimo 

atvejais? 

 
Reikia mokyti vaiką atskirti gerą prisilietimą 

nuo blogo prisilietimo. Vaikai dažnai savo 

draugams leidžia liestis. Dėl šios priežasties 

būtų tikslinga išmokyti vaikus atskirti gerą ir 

blogą prisilietimą, kad būtų išvengta prievartos. 

Vaikui reikėtų paaiškinti, kad apie blogo 

prisilietimo grėsmę jis visada turėtų pranešti 

asmenims, priklausantiems pasitikėjimo ratui, 

net jei buvo užkirtas kelias ir išvengta blogo 

prisilietimo grėsmės.Taigi vaikas turi būti 

mokomas elgtis saugiai ir gebėti išvengti arba 

apsisaugoti nuo grėsmių. Taip pat pirmiausia 

turime aiškintis ne kas, kur, kaip, kada, su kuo, 

o kaip aš jaučiuosi? 



 
Tada turėtumėte įdėmiai klausytis, ką vaikas sako ir 

besąlygiškai juo tikėti. Klausydamiesi vaiko turėtume 

išklausyti visko nuo pradžio iki galo jo 

nepertraukinėdami, nesakydami nieko nei teigiamo, nei 

neigiamo. Vaikas, išmokęs išvengti neleistino kontakto, 

galės tai taikyti kasdieniniame gyvenime. Taip pat 

turėtumėte išmokyti ir to, kad blogų/gerų prisilietimų 

taisyklės galioja ir vaiko draugams. Turite vaiką 

išmokyti, kad ir jis turi laikytis gero/blogo prisilietimo 

taisyklių. Turėtų priimti draudimą liestis, atsiprašyti, kai 

netyčia prisiliečia ir padėkoti asmeniui, kuris jam 

primintų apie šią taisyklę.Reikia paaiškinti, kad meilę 

išreiškti galima ne tik prisilietimu. Jei jūsų vaikas nenori, 

kad jį liestumėte, neturėtumėte jo liesti. Vaiką reikėtų 

mokyti įvairių meilės, pagalbos, dėmesio, rūpesčio 

raiškos formų. Pavyzdžiui, jei giminaitis, kuris yra 

įtrauktas į pasitikėjimo ratą, nori apkabinti ar pabučiuoti 

jūsų vaiką apsilankymo metu, niekada neverskite vaiko, 

jeigu jūsų vaikas to nenori. 

 
 

 

Tikslas 6.3 Pristatyti reagavimo būdus į netinkamus 

prisilietimus. 

Kaip vaikas turėtų elgtis, kai jis 

liečiamas netinkamai? 
 
 

Kad vaikas žinotų, ką daryti blogo prisilietimo 
atveju, pirmiausia turite išmokyti gero ir blogo 
prisilietimo sąvokų. Be to, labai svarbu žinoti, 
kaip suprasti, ar jūsų vaikas buvo paliestas, 
persekiojamas ar skriaudžiamas, ir ką daryti, 
jei prieš jį buvo smurtauta. 
Patyrus blogą prisilietimą galime stebėti tam 
tikrus: fizinius, emocinius ir pan. simptomus. 
Pavyzdžiui, kaip emocinis simptomas gali 
pasireikšti uždarumas, noras visada būti 
vienam. Fiziniai simptomai gali pasireikšti, 
pavyzdžiui, kaip virškinimo sutrikimai, 
skrandžio skausmai, niežulys, intymių vietų 
sužeidimai ir pan. Elgesio simptomai gali 
pasireikšti verkimu, susierzinimu ir šaukimu. 
Labai svarbu gauti reikiamą informaciją, jeigu 
įtariate, kad vaikas galėjo patirti prievartą. 
Sukūrę saugę aplinką, pasitikėjimo atmosferą, 
turėutmėte išsiaiškinti, kas nutiko. 
Klausydamiesi savo vaiko turėtumėte būti 
ramūs, patikėti tuo, ką jis sako, leisti jam 
jaustis saugiai, kai esate šalia. 
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Jei kas nors, kuo Jūs pasitikite, lietė jūsų vaiko 

intymias vietas, neturėdama jokių blogų 

ketinimų, pavyzdžiui, kutenti, turite tam 

asmeniui pasakyti apie gerą ir blogą 

prisilietimus, bei paprašyti, kad daugiau asmuo 

taip nesielgtų.Turėtumėte informuoti aplinkinius 



žmones apie tai, kaip jie turėtų elgtis konkrečiais 

atvejais, konkrečiose situacijose, kad išvengtų blogo 

prisilietimo. Jei įtariate, kad kažkas nuskriaudė jūsų 

vaiką, pirmiausia turite išsiaiškinti kas nutiko ir apie tai 

informuoti policiją. 
 

 Jei jūsų vaikas negali vykti į policijos 

komisariatą, turėtumėte nuvežti vaiką į 

artimiausią ligoninę ir apie tai pranešti 

ligoninės saugumo pareigūnui ar policijai. 

Iškart po to, kai bus baigtas pirmasis teismo 

ir medicinos proceso etapas, turėtumėte 

pasikalbėti su psichologu apie vaiko būklę. 
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GLOBĖJO VEIKLA 

 
Tikslas 6.4 Apibūdinti gerą ir blogą prisilietimą. 

 

Mokymo metodai ir priemonės: Mokymasis 

kartu 

 
Mokymo įranga / mokymo technologijos ir 
priemonės: 

Jūs galite naudoti mergaičių ir berniukų, 

vilkinčių apatiniais rūbais, nuotraukas. 

Rodomos paveikslėlių kortelės su gero ir 

blogo prisilietimo pavyzdžiais. 
 

 Kortelių pavyzdžiai geram ir blogam prisilietimui   
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Gero prisilietimo pavyzdžiai  
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Blogo prisilietimo pavyzdžiai  
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 Pasirengimas mokymui: 

 

• Ar jūsų vaikas pasirengęs įgyti 

įgūdžių? Ar jis / ji turi reikiamų įgūdžių? 
 
„Ar vaikas gali išlaikyti dėmesį; ar gali palaikyti 

pokalbį bent 5 minutes“? „Ar vaikas gali suvokti 

klausimus ir suprasti pateiktas užduotis“?„Ar 

vaikas gali antrinti, pakartoti tai, ką Jūs 

pasakote“? 

Jei „Taip“, tuomet galite pradėti ugdymo 

procesą, o jei „Ne“ – pradėkite nuo šių įgūdžių 

formavimo. Į procesą įtraukite ekspertus, 

aptarkite, kuriuos įgūdžius reikėtų ugdyti 

pirmiausiai. 

 

110• Vaiko turimų įgūdžių nustatymas/ Įvertinimas 

 
Atsisėskite su vaiku šalia vienas kito arba L 

formos būdu. Tada paklauskite vaiko: "Koks 

prisilietimas yra blogas prisilietimas / koks 

prisilietimas yra geras prisilietimas?". 

Užrašykite vaiko atsakymą. Vaikui atsakius, 

sakykite: „Dabar aš padėsiu keletą nuotraukų 

ant stalo. Noriu, kad atidžiai į jas pažiūrėtum“. 

Klauskite: „Koks prisilietimas yra šiame 

paveikslėlyje?“ Jei jūsų vaikas nemoka kalbėti, 

padėkite vieną šalia kito paveikslėlį apie gerą 

prisilietimą ir blogą prisilietimą ir pasakykite: 

„Kas yra blogas prisilietimas? Rodyti. ". 

Registracijos formoje pažymėkite (+), kai 

vaikas teisingai atlieka užduotį, (-) – kai vaikas 

negeba atlikti užduoties. 

 
 

• Aplinkos paruošimas 
 

Mokymosi aplinka turėtų būti paruošta, 

atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius. 

Užduotį galite atlikti vaiko kambaryje. 

Pašalinkite visus nereikalingus daiktus ar 

priemones, kurie gali blaškyti ar atitraukti 

dėmesį (žaislus, maistą ir pan.). Taip pat 

mokymosi proceso metu labai svarbu užtikrinti 

asmens privatumą. Paruoškite aplinką, 

atsižvelgdami į mokomo vaiko savybes. 

Pašalinkite visus nereikalingus daiktus ar 

priemones, kurie asmenį blaškytų. Iš anksto 

būkite paruošę mokymų medžiagą, kurią 

naudosite. Jei vaikas negali sėdėti prie stalo, 

atlikti užduotį gali sėdėdamas ant žemės. 

 

• Dėmesio koncentracija 
Norėdami sukoncentruoti vaiko dėmesį 

pradėjus mokyti, pateikite vieną iš klausimų, 

pavyzdžiui, „Ar esi pasiruošęs dirbti“? / „Ar 

norėtum dirbti su manimi“? / „Jei esi 

pasirengęs dirbti, pradėkime“! / „Galime 

pradėti“! Arba: „Matau esi pasiruošęs galime 

pradėti“! 

Tada paaiškinkite: „Tik jūs galite liesti savo 

intymias kūno vietas. Jei kas kitas tai daro, 

tuomet tai yra blogas prisilietimas. Dabar 

sužinosime, koks prisilietimas yra blogas 

prisilietimas“. Jei jūsų vaikas negali kalbėti, 

kalbėkite naudodami korteles, nuotraukas, 

paveikslėlius ir pan. Tada pradėkite 

sakydami: „Taip, dabar mes galime pradėti 

dirbti“. 



Veikla: 

 

Veikla 1: Skiriu gerą prislietimą nuo blogo 

prisilietimo 

 
Paruoškite vyrų ir moterų nuotraukas. Jų 

intymios vietos turėtų būti pridengtos. 

Įsitikinkite, kad nuotraukų yra po 2. Padėkite 

dvi nuotraukas prieš save, o kitas dvi 

nuotraukas – prieš vaiką. Sakykite: „Pažvelk į 

nuotraukas, kuriose pavaizduoti moteris ir 

vyras. Dabar kartu su tavimi pažymėsime tas 

vietas, kurios yra intymios kūno vietos. 

Pirmiausia aš pažymėsiu, o tada – 

tu“.Žymėkite raudona spalva.Paaiškinkite 

vaikui užduotį:„Pažymėk intymias kūno vietas". 

Užrašykite intymių vietų pavadinimus, 

pabraukite jas raudona spalva. Tuomet 

papraškite, kad jūsų vaikas padarytų tą patį, ką 

padarėte jūs. Paprašykite, kas vaikas: 

pažymėtų intymias kūno vietas, užrašytų jų 

pavadinimus, jas pabrauktų raudona spalva. 

 
Jei jūsų vaikas neatlieka užduoties arba 

neteisingai atlieka, pakartokite viską iš naujo. 

Tuomet paaiškinkite: „Jei kas nors bando 

paliesti šias vietas – tai yra blogas prislietimas“. 

Baigus darbą, parodykite vaikui paveikslėlius su 

gerų ar blogų prisilietimų pavyzdžiais ir 

paklauskite: „Blogas ar geras prisilietimas 

pavaizduotas šiame paveikslėlyje?“ Iš karto 

pasakykite teisingą atsakymą. Palaukite 3–5 

sekundes, kol vaikas teisingai atsakys. Jei jūsų 

vaikas nesugeba kalbėti, padėkite vieną šalia 

kito paveikslėlį su geru ir blogu prisilietimu ir 

paprašykite parodyti.Iš karto po atsakymo 

parodykite teisingą atsakymą. Palaukite 3–5 

sekundes, kol jūsų vaikas sureaguos. Jei jūsų 

vaikas neatsako arba atsako neteisingai, 

pateikite teisingą atsakymą. 
 

1
1
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Apibendrinimas - Stebėjimas: Matavimas ir vertinimas: 

 

Leiskite savo vaikui dirbti skirtingose 

aplinkose (mokykloje ir pan.) Ir su skirtingais 

žmonėmis (tėvu, motina, broliu, seserimi, 

mokytoju ir kt.). Šiuo tikslu galite kreiptis 

pagalbos į savo vaiko mokytojus. Jūsų 

vaikas turėtų būti stebimas, kad nepamirštų, 

ko išmoko, ir nustatytumėte, ar jis gali šiuos 

įgūdžius sėkmingai taikyti kasdieninėse 

veiklose, kasdieniniame gyvenime. Išmokę 

atpažinti gerus/blogus prisilietimus, atlikite 

reguliarius įvertinimus stebint. Reikėtų nuolat 

atlikti stebėjimą ar vaikas neužmiršo įgytų 

žinių. Kontroliniai stebėjimai gali būti 

atliekami intervalais po 1 mėn. ar 2 mėn., 

atsižvelgiant į vaiko gebėjimus bei poreikius. 

 

Įvertinkite savo vaiko rezultatus prieš tyrimą, jo 

metu ir po jo, naudodamiesi pavyzdžiu „Geras 

ir blogas prisilietimas“. Pateikite užduotį: „Kokį 

prisilietimą matote šiame paveikslėlyje?“. Jei 

jūsų vaikas nesugeba kalbėti, padėkite vieną 

šalia kito paveikslėlį apie gerą ir blogą 

prisilietimą ir pateikite užduotį: „Kuris yra 

blogas / geras prisilietimas? Parodyk". 

Vertinimo procesą atlikite individualiai. 

Atsakymus užrašykite registracijos formoje.

 

“Geras ir blogas prisilietimas’’ registracijos forma 

114  Vaiko vardas ir pavardė: 

Kriterijai: 100% 
Užduotis: Kokį prisilietimą matai šiame paveikslėlyje? / Kuris yra geras, o kuris blogas? 

Parodyk. 
           

 Prieš  Tyrimo metu  Po tyrimo 

Įgūdžių žingsniai tyrimą         

 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

1. Sako, kad burnos lietimas yra blogas 
prisilietimas. Parodo blogą prisilietimą. 

 
2. Sako, kad lytinių organų lietimas yra 

blogas prisilietimas.Parodo blogą 
prisilietimą. 

 
3.  Sako, kad užpakalio lietimas yra blogas 

prisilietimas. Parodo blogą prisilietimą. 
 
4. Sako, kad krūtinės lietimas yra blogas 

prisilietimas. Parodo blogą prisilietimą. 
 

          
          

          

          
          

          

          
          

          

          
          

          

Teisingų atsakymų skaičius           

Teisingų atsakymų procentinė dalis           
 



*Mokymų skaičius, parenkamas atsižvelgiant į vaiko žinias bei gebėjimus. Pasiekti rezultatai žymimi (+), nepasiekti 
rezultatai žymimi (−). 

 



Paaiškinimai ir apibendrinimai: 

 

Paprašykite savo vaiko atlikti tą patį darbą su 

mokytoju ar asmenimis, priklausančiais 

pasitikėjimo ratui. Įvertinimo metu 

apdovanokite vaiką už visus teisingus 

atsakymus. Jūsų naudojamas atlygis gali būti 

bet kas, kas patinka jūsų vaikui, ką jis mėgsta. 

Tai užtikrins jo motyvaciją ir toliau dirbti. 

Pavyzdžiui, galite vaiką paskatinti tokiomis 

frazėmis kaip: „Gerai atlikta“!„Super“!„Tau labai 

gerai sekasi“. 

 

Tikslas 6.5 Paaiškinti, ką reikėtų daryti, kai 

blogai liečiamasi. 

 
Mokymo metodai ir priemonės: Tiesioginis 

mokymas 

 
Mokomoji medžiaga ir įranga / Mokymo 

technologijos ir priemonės: Paveikslėlių 

kortelės su blogo prisilietimo pavyzdžiais. 

Paveikslėliai, vaizduojantys, kaip reikėtų elgtis 

blogo prisilietimo metu. 

 
Pasirengimas mokymui: 

 

•  Ar jūsų vaikas pasirengęs įgyti 

įgūdžių? Ar jis turi reikiamų įgūdžių? 
„Ar vaikas gali išlaikyti dėmesį; ar gali palaikyti 

pokalbį bent 5 minutes“?„Ar vaikas gali suvokti 

klausimus ir suprasti pateiktas užduotis“?,„Ar 

vaikas gali antrinti, pakartoti tai, ką Jūs 

pasakote“?Jei „Taip“, tuomet galite pradėti 

ugdymo procesą, o jei „Ne“ – pradėkite nuo šių 

įgūdžių formavimo. Į procesą įtraukite šeimą ir su 

ja bendradarbiaukite. 

“Ar jūsų vaikas atpažįsta žmones, kurie priklauso 

pasitikėjimo ratui“? „Ar jis / ji skiria gerą prisilietimą 

nuo blogo prisilietimo“? Jei jūsų atsakymas į šiuos 

klausimus yra „Taip“, galite pradėti dirbti. Jei „Ne“, 

pasitarkite su ekspertais, kuriuos įgūdžius lavinti 

vertėtų pirmiausiai? 
 
 

• Vaiko turimų įgūdžių nustatymas/ 

Įvertinimas 
 
Atsisėskite su vaiku šalia vienas kito arba L 

formos būdu. Sakykite: „Mes jau išmokome 

apie tai, kas yra geri ir blogi prisilietimai. Ar 

prisimeni“? Pasiteiraukite: „O ką tu darytum, 

jeigu prie tavęs kažkas netinkamai prisiliestų“? 

Leiskite savo vaikui atsakyti arba žodžiu, arba 

demonstruojant elgesį. Įvertinkite vaiko 

gebėjimą spręsti problemas, susidūrus su 

„blogo“ prisilietimo situacija: „Ką turėtumei 

daryti „blogo“ prisilietimo atveju“? Registracijos 

formoje pažymėkite (+), kai vaikas teisingai 

atlieka užduotį, (-) – kai vaikas negeba atlikti 

užduoties. 

 

• Aplinkos paruošimas 
Mokymosi aplinka turėtų būti paruošta, 

atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius. 

Užduotį galite atlikti vaiko kambaryje. 

Pašalinkite visus nereikalingus daiktus ar 

priemones, kurie gali blaškyti ar atitraukti 

dėmesį (žaislus, maistą ir pan.). Taip pat 

mokymosi proceso metu labai svarbu 

užtikrinti asmens privatumą. Paruoškite 

aplinką, atsižvelgdami į mokomo vaiko 

savybes. Pašalinkite visus nereikalingus 
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daiktus ar priemones, kurie asmenį 

blaškytų. Iš anksto būkite paruošę 

mokymų medžiagą, kurią naudosite. 

Jei vaikas negali sėdėti prie stalo, 

atlikti užduotį gali sėdėdamas ant 

žemės. 



 

• Dėmesio koncentracija 
 

Norėdami sukoncentruoti vaiko dėmesį 

pradėjus mokyti, pateikite vieną iš klausimų, 

pavyzdžiui, „Ar esi pasiruošęs dirbti“? / „Ar 

norėtum dirbti su manimi“? / „Jei esi 

pasirengęs dirbti, pradėkime“! / „Galime 

pradėti“! Arba: „Matau esi pasiruošęs galime 

pradėti“! Turėtumėte pasakyti: „Svarbu, kad 

jaustumeisSaugus, kad gebėtum apsisaugoti 

nuo blogų prisilietimų, kad gebėtum sau kurti 

saugią aplinką. Dabar mes aptarsime, ką 

reikėtų daryti, kai prie tavęs netinkamai liečiasi. 

Jei jūsų vaikas moka/gali kalbėti, paklauskite 

jo: „Kokie prisilietimai yra blogi prisilietimai? 

Apie tai kalbėjome ir anksčiau. Ar prisimeni?  
 

116 Jei jūsų vaikas negali kalbėti, paaiškinkite, 

pasinadodami vaizdinėmis priemonėmis. Tada 

pradėkite darbą sakydami: „Taip, dabar mes 

galime pradėti dirbti". 

Veiklos: 

 

1 Veikla: saugau save nuo blogų 

prisilietimų 

 
Atsisėskite su vaiku šalia vienas kito arba L 
formos būdu. Papasakokite, ką vaikas turėtų 
daryti blogo prisilietimo atveju, paaiškindami: 
„Aš tau pasakysiu, kaip reikėtų elgtis, kai 
tave bando netinkamai paliesti. Įdėmiai 
klausykis. Taisyklės yra tokios: 
 
1. Pasakyk „ne“ stumdamas! (Jei negali 
pasakyti „ne“, šauk arba rėk.) 
 
2. Aš išsilaisvinu. 
 
3. Aš bėgu. 
 
4. Pasakau apie tai artimam asmeniui. 
 
5. Jei mane laiko, aš kandu, dreskiu ir spiriu. 

 

VIZUALIZACIJA:  
 
 
 
 
 
 
 

 

Pasakyk „ne“ stumdamas! 

Jei negali pasakyti „ne“, 

šauk arba rėk. 



 
 
 
 
 

 

Išsilaisvink  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bėk  
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Pranešk apie tai 
artimam asmeniui 



 
 
 
 

 

Kąsk, jei tavo sučiupo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118 

Drąskykis, jei tave 
sučiupo 

  



Parodykite vaikui pavyzdį, kaip jis turėtų elgtis. 

Pavyzdžiui: „Mano vardas Jonas. Man 

žaidžiant parke prie manęs kažkas priėjo. Jis 

paprašė manęs nusirengti. Palietė mano 

užpakalį. Pateikę šią situaciją, tęskite. „Ar aš 

pažįstu šį žmogų? Ar šis asmuo priklauso 

pasitikėjimo ratui? Ar jis gali liesti mano 

užpakalį? Ne, negali. Taigi tai yra blogas 

prisilietimas. Tokiu atveju turėčiau 

pasakyti:„NE“. Jei nepažįstamasis nesitraukia, 

turėčiau aš pasitraukti ir bėgti namo, o grįžęs 

namo viską papasakoti savo mamai. O dabar 

parodykite savo vaikui, kaip jis turėtų elgtis 

pagal minėtas taisykles. 

 

Pereikite prie vaidmenų žaidimo. Kitaip 

tariant, sukurkite situaciją, kuri leistų 

panaudoti minėtas taisykles. Paprašykite 

vaiko laikytis taisyklių. Padėkite jam, 

parodydami, kaip jis turėtų elgtis, kai jam to 

reikia.  

 
Įsitikinę, kad jūsų vaikas teisingai elgiasi 

vienoje simuliacinėje situacijoje, sukurkite 

naują. Vertinkite vaiko įgūdžius. 

Apdovanokite jį už tinkamas reakcijas. 

 

Apibendrinimas - Stebėjimas:  
Organizuokite papildomus stebėjimus, kad 

nustatytumėte, ar vaikas įgytas žinias ir 

įgūdžius gali ir geba pritaikyti, susidūręs su 

tam tikromis situacijomis. Šio užsiėmimo 

metu galite nustatyti, ar vaikas prisimena ir 

geba pritaikyti įgytas žinias. Įvertinimą galite 

atlikti, eidami į viešas vietas, pavyzdžiui į 

parką, ar kitą nuošalią vietą. Vaikui lankantis 

nepažįstamose erdvėse galėsite įvertinti jo 

įgytų įgūdžių taikymo lygį pratiškai. Reikėtų 

nuolat atlikti stebėjimą ar vaikas neužmiršo 

įgytų žinių. Kontroliniai stebėjimai gali būti 

atliekami intervalais po 1 mėn. ar 2 mėn., 

atsižvelgiant į asmens gebėjimus bei 

poreikius. Vaiką stebėkite įvairiose 

aplinkose, bendraujant su įvairiais 

žmonėmis. Į pagalbą galite pasitelkti 

mokytojus ir pan. 
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Įvertinimas: 

 

Įvertinkite vaiko gebėjimus prieš tyrimą, jo 

metu ir po jo, naudodami pavyzdį 

„Apsaugoti save nuo blogo prislietimo“ 

registracijos forma.Užduotis: Paklauskite 

savo vaiko: 

 
“Ką reikia daryti, kai prie tavęs kažkas bando 

netinkamai liestis?“ Vertinimą atlikite 

individualiai. Atsakymus užregistruokite 

registracijos formoje. 

“Apsaugoti save nuo blogo prisilietimo’’ registracijos forma 
 

Vaiko vardas ir pavardė: 
 

Kriterijus: 100% 
 

Užduotis: Ką reikia daryti, kai prie tavęs kažkas bando netinkamai liestis? 

 

120 
     
           

 
Prieš tyrimą Tyrimo metu  Po tyrimo 

 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2    

 

 

Pasakyk: „ne“ stumdamas! (Jei negali 

pasakyti ne, šauk ar rėk) 

IIšsilaisvink 

 

Bėk 

 

Kąsk 

Drėksk 

Pasakyk pažįstamam asmeniui 

Teisingų atsakymų skaičius 

Teisingų atsakymų procentinė 
dalis 

 
 

* Mokymų skaičius parenkamas atsižvelgiant į vaiko žinias bei gebėjimus. Pasiekti rezultatai žymimi 

(+), nepasiekti rezultatai žymimi (−). 



Paaiškinimai ir apibendrinimai: 

 

Parinkite blogo prisilietimo pavyzdžius iš vietų 

ir įvykių, su kuriais galima susidurti 

kasdieniame gyvenime. Aiškiai apibūdinkite 

blogo prisilietimo pavyzdžius. Paruoškite ir 

naudokite korteles, kuriose vaizduojami 

gero/blogo prisilietimo pavyzdžiai.  
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ASMENINĖ 
ERDVĖ IR 
JOS 
APSAUGA 
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7. ASMENINĖ ERDVĖ IR JOS 
APSAUGA 

 

Siekiama suteikti žinių ir įgūdžių, kaip 

saugoti savo ir kito asmens asmeninę 

erdvę. 

 
KĄ TURI ŽINOTI GLOBĖJAI 

 
Tikslas 7.1 Paaiškinti, kas yra 

asmeninė erdvė ir kaip ją reikėtų 

apsaugoti. 

 
Asmeninė erdvė ir jos apsauga 
bendraujant  
Kadangi lytinį švietimą veikia šeimos 

kultūra, religija, socialiniai ir kultūriniai 

veiksniai, privatumo ugdymas 

formuojamas atsižvelgiant į šeimos 

kontekstą. Jūs, kaip tėvai esate teisėti 

savo vaikų atstovai. Jums tenka didelis 

vaidmuo ugdant vaikų privatumą. Visų 

pirma vaikai pasižymi ypatingomis 

savybėmis tokiomis, kaip: fizinės 

savybės: kūnas, imunitetas ir pan.; 

socialinėmis savybėmis: bendravimas ir 

pan.; intelektualinėmis savybėmis: 

mintys ir pan.; psichologinėmis: 

emocijos, jausmai ir pan.Turime siekti 

pažinti šias sritis ir jas gerbti. Jūsų vaiko 

kambarys, daiktai, kūnas, net idėjos yra 

jo asmeninės sritys. Pavyzdžiui, 

negalima įeiti į vaiko kambarį be leidimo, 

naršyti po jo daiktus ir pan. Asmeninė 

erdvė – tai atstumas tarp pažįstamų 

žmonių. Šis atstumas, kurį dalijamės su 

artimaisiais ir draugais, yra nuo 45 iki 

120 cm. 

Tinkamas elgesys siekiant apsaugoti 

savo ir kitų asmeninę erdvę 
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Netinkamas elgesys, siekiant 

apsaugoti savo ir kitų asmeninę erdvę 
 

 
Tai dar vadinama draugo zona. Socialinė 

zona yra atstumas tarp mūsų ir žmonių, kurių 

nepažįstame, bet turime bendrauti, ir tikimės, 

kad šis atstumas bus maždaug 120–300 cm. 

Šio atstumo apibrėžimas gali skirtis 

priklausomai nuo jūsų artumo kitam 

asmeniui. Tačiau bet kuriuo atveju į asmens 

asmeninę erdvę niekada negalime įsiveržti be 

leidimo. Pažeidus asmeninę erdvę, 

psichologinė asmens būklė gali įsitempti, 

pereiti į gynybinę padėtį ar atsitraukti, kad 

išlaikytų šį atstumą. Bet koks neleistinas 

požiūris į asmeninę erdvę gali būti laikomas 

priekabiavimu. Jūs tikrai turėtumėte išmokyti 

savo vaikus saugoti savo ir kitų asmeninę 

erdvę. 
 
GLOBĖJO VEIKLOS 

Tikslas 7.2Įgyti asmeninės erdvės saugojimo 

įgūdžių, bendraujant. 
 
Tikslas7.3 Gebėjimas saugoti kito 

asmens asmeninę erdvę bendraujant. 
 
Mokymo metodai ir priemonės: 

Mokymais kartu, tiesioginis mokymas. 
 
Mokymo įranga ir medžiagos / Mokymo 

technologijos ir priemonės: Spalvoti 

pieštukai, paveikslėlių kortelės (žemiau 

pateikiami paveikslėlių aprašymai, kuriuos 

galite naudoti šiam tikslui). Tuščias ir didelis 

popieriaus lapas, flomasteris. 
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Pasiruošimas mokymui: 
 
 

• Ar jūsų vaikas pasirengęs įgyti 

įgūdžių? Ar jis / ji turi reikiamų įgūdžių? 
 

„Ar vaikas gali išlaikyti dėmesį; ar gali palaikyti 

pokalbį bent 5 minutes“?„Ar vaikas gali suvokti 

klausimus ir suprasti pateiktas užduotis“? 

,„Ar vaikas gali antrinti, pakartoti tai, ką Jūs 

pasakote“? 

Jei „Taip“, tuomet galite pradėti ugdymo 

procesą, o jei „Ne“ – pradėkite nuo šių įgūdžių 

formavimo. Į procesą įtraukite ekspertą. 

Pasitarkite, kuriuos įgūdžius ugdyti reikėtų 

pirmiausia? 

 

• Vaiko turimų įgūdžių nustatymas/ 

Įvertinimas 
   

Laikykitės asmeninės erdvės taisyklės ir 

atsisėskite su vaiku vienas priešais kitą arba 

vienas šalia kito.Paaiškinkite vaikui, kad jis gali 

sutikti skirtingus žmones, kuriuos jis pažįsta, ir 

žmones, kurių jis nepažįsta. Jie gali jį užkalbinti 

eilėje, autobuse, parke ir pan. Tada priešais 

savo vaiką padėkite vaiko nuotrauką, kurioje 

vaizduojamas tinkamas asmeninės erdvės 

taisyklės laikymosi pavyzdys.Taip pat padėkite 

nuotraukoje, kurioje vaizduojama, kaip yra 

pažeidžiama vaiko ar kito asmens asmeninė 

erdvė. Sakykite: „Įsižiūrėk į šias korteles. 

Parodyk, kurioje kortelėje pavaizduotas tinkamo 

atstumo laikymosi pavyzdys.Paklauskite vaiko: 

„Kaip mania, kaip arti galima būti šalia 

kito, kokiu atstumu“?Atlikite įvertinimą ir 

registracijos formoje pažymėkite (+), 

kai vaikas teisingai atlieką užduotį, (-) 

kai vaikas negeba atlikti 

užduoties.Toliau pateikiami pavyzdžiai, 

kuriuos galite naudoti, siekdami šio 

tikslo: 

• Aplinkos paruošimas 
Mokymosi aplinka turėtų būti paruošta, 

atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius. 

Užduotį galite atlikti vaiko kambaryje. 

Pašalinkite visus nereikalingus daiktus ar 

priemones, kurie gali blaškyti ar atitraukti 

dėmesį (žaislus, maistą ir pan.). Taip pat 

mokymosi proceso metu labai svarbu 

užtikrinti asmens privatumą. Paruoškite 

aplinką, atsižvelgdami į mokomo vaiko 

savybes. Pašalinkite visus nereikalingus 

daiktus ar priemones, kurie asmenį blaškytų. 

Iš anksto būkite paruošę mokymų medžiagą, 

kurią naudosite. Jei vaikas negali sėdėti prie 

stalo, atlikti užduotį gali sėdėdamas ant 

žemės. 

 

• Dėmesio koncentracija 
Norėdami sukoncentruoti vaiko dėmesį 

pradėjus mokyti, pateikite vieną iš klausimų, 

pavyzdžiui, „Ar esi pasiruošęs dirbti“? / „Ar 

norėtum dirbti su manimi“? / „Jei esi 

pasirengęs dirbti, pradėkime“! / „Galime 

pradėti“! Arba: „Matau esi pasiruošęs galime 
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pradėti“! Turėtumėte pasakyti: „Svarbu, kad jaustumeis 

saugus, kad gebėtum saugoti savo ir kito asmens 

asmeninę erdvę, kad gebėtum kurti saugią aplinką. 

Dabar mes aptarsime, ką reikėtų daryti, kad 

apsaugotum savo ir kito asmens asmeninę erdvę. Jei 

jūsų vaikas moka/gali kalbėti, paklauskite jo: „Kas yra 

asmeninė erdvė? Apie tai kalbėjome ir anksčiau. Ar 

prisimeni?  

Jei jūsų vaikas negali kalbėti, paaiškinkite, 

pasinadodami vaizdinėmis priemonėmis. Tada pradėkite 

darbą sakydami: „Taip, dabar mes galime pradėti dirbti". 



Praktika: 

 

Veikla 1: Aš saugau savo asmeninę erdvę 
Parodykite du pavyzdžius: pirma nuotrauka su 

paveikslėliu, kuriame pavaizduota apsaugota 

asmeninė erdvė, antra nuotrauka su pažeista 

asmenine erdve.Sakykite: „Atidžiai pažiūrėk į 

nuotraukas, ir parodyk kur pavaizduota 

apsaugota ir nepažeista asmeninė erdvė. Po to 

parodykite paveikslėlį. Parodykite paveikslėlį 

iškart po to. Palaukite 3–5 sekundes, kol 

vaikas parodys paveikslėlį. Atlikite tuos pačius 

mokymo žingsnius su kitais paveikslėlių 

rinkiniais. Nepamirškite pagirti vaiko teisingai 

atlikus užduotį. Kai pateikiamas neteisingas 

atsakymas dar kartą paaiškinkite užduotį ir 

pakartokite užduoties atlikimą.  Tada, padėkite 

didelį popieriaus lapą prieš vaiką, kuriame 

nupiešta žmogau figūra.  Sakykite: „Dabar 

pažaisime“. Mes kartu aplink žmogaus figūrą 

nupiešime didelį apksritimą. Šio apskritimo 

plotis turėtų būti per ištiestą ranką. Šis ratas 

skirtas artimiausiems žmonėms. Rato srities 

pavadinimas yra „Asmeninė erdvė“. 

Paklauskite savo vaiko: „Kaip manai, kas 

galėtų patekti į šį ratą“? Paprašykite, kadvaikas 

šią vietą nuspalvintų raudona spalva. 

Paaiškinkite, kad tik tėvas, motina, broliai ir 

seserys, ir tik gavę leidimą, gali patekti į 

„raudonąją zoną“. 

Nepažįstami žmonės niekada negali patekti į 

ją.  

Kiti žmonės taip pat turi savo asmenines 

erdves, todėl prieš įeidami į jų asmenines 

erdves, turime gauti jų leidimą. 

Tada paaiškinkite: „Jei asmuopateko į jūsų asmeninę 

erdvę, gavęs jūsų leidimą, bet elgiasi jus trikdančiais, 

jums nepatinka tai, ką jis daro nepriklausomai nuo to, 

kad tai mama, tėvas, broils, sesuo, senelė ar kt., kt.) , 

turėtumėte jiems pasakyti, kad jums tai nepatinka, 

kad jūs to nenorite pasakydami: „Ne“. Taip pat 

nedelsiant turėtumėte pasitraukti iš tos vietos. Jei 

pabėgti negalite, tuomet rėkite. Taip pat apie tai 

turėtumėte pasikalbėti su tais, kuriais jūs pasitikite. 

Tuomet su vaiku nupieškite dar vieną apskritimą 

aplink šį raudoną žiedą ir nudažykite šį žiedą žalia 

spalva. Pažymėkite, kad ši zona yra draugų, 

giminaičių ir žmonių, kurių nepažįstate zona. 

Pavadinkime šią vietą: „Draugųzona“. Paaiškinkite, 

kad už šios teritorijos ribų esanti teritorija (žalioji zona) 

yra „socialinė zona“. Nurodykite, kad visi gali būti šioje 

zonoje. Pabaigę darbą, dar kartelį užduotį 

pakartopkite. Pasakykite, kad labai svarbu apsaugoti 

savo asmeninę erdvę ir kitų žmonių. 
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Atliktų užduočių pavyzdžius galite pakabinti 

vaiko kambaryje ant sienos. 

 

Apibendrinimas - Stebėjimas: 

Stebėkite vaiką natūralioje aplinkoje, kur 

susitinkama su kitais žmonėmis. Atliekant 

stebėjimą galite paprašyti šeimos narių 

pagalbos ar vaikui pavyksta išlaikyti 

nepažeistą asmeninę erdvę. Reikalingas 

stebėjimas norint nustatyti ar vaikas 

nepamiršo įgytų įgūdžių ir juos geba taikyti 

kasdieninėje veikloje. Po atlikto stebėjimo 

reikalingi kontroliniai stebėjimai, kurie gali 

būti atliekami intervalais po mėnesio ar dvejų 

atsižvelgiant į asmens gebėjimus bei 

poreikius. 

Įvertinimas: 

Parodykite asmeniui paveikslėlius su 

pažeista ir nepažeista asmenine erdve. 

Paprašykite mokymo dalyvio pasakyti/ 

parodyti: „Atidžiai pažvelkite į priešais tave 

esančius paveikslėlius, parodykite nuotrauką 

su pažeista asmenine erdve“. Tada 

paklauskite: „Kaip arti tavęs gali būti kitas 

žmogus? Kaip arti galite prieiti prie kito 

žmogaus? Užrašykite asmens atsakymus 

„Asmeninės erdvės apsaugojimo 

registracijos formoje“. Teisingus atsakymus 

žymėkite (+), neteisingus – (-). 
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„Asmeninės erdvės apsaugojimo registracijos forma“. 
Vaiko vardas ir pavardė: 
 
Kriterijai: 100% 
 
Užduotis: Kontroliniai klausimai / instrukcija: Koks yra asmeninės/socialinės erdvės atstumas/ 

Ar arti kiti gali prie jūsų prieiti labai arti? Ar galite labai arti prieiti prie kitų žmonių? 

            

  Prieš tyrimą Tyrimo metu  Po tyrimo 

Elgesys          

  1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

1. Pirmaskortelių rinkinys           

2. Antraskortelių rinkinys           

3. Trečiaskortelių rinkinys           

4. 
Pasako/parodo/paaiškina, kas yra 
asmeninė erdvė.           

5. 
Pasako/parodo/paaiškina, kas yra 
socialinė erdvė.           

Teisingų atsakymų skaičius           
            

 
*Mokymų skaičius parenkamas atsižvelgiant į vaiko žinias bei gebėjimus. Pasiekti rezultatai žymimi 

(+), nepasiekti rezultatai žymimi (−). 
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Paaiškinimai ir apibendrinimai: 
Kaip globėjas, rūpindamasis savo 

vaiku, padėkite jam išmokti šių 

įgūdžių, prašydamas vaiko leidimo. 

Pavyzdžiui, prašykite vaiko, kad jis 

jums leistų jam padėti 

nusirengti/apsirengti ir pan. 

Ugdymo procesą, mokymų medžiagą, 

vertinimo kriterijus, mokymų skaičių 

galite keisti atžvelgiant į vaiko 

gebėjimus bei poreikius. Kai vaikas 

negeba teisingai atlikti praktinių 

užduočių, pademonstruokite teisingus 

atsakymus bei pavyzdžius.  Atkreipkite dėmesį 

į tai, kokius taikysite skatulius bei pagyrimus. 
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MOKYMASIS ELGSENOS, 
UŽTIKRINANČIOS 
TINKAMĄ SEKSUALINĘ 
RAIDĄ 
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8. PARAMA, FORMUOJANT ELGSENĄ, 

KURI LEMIA SĖKMINGĄ SEKSUALINĘ 

RAIDĄ 
 

Suteikti reikiamų žinių ir įgūdžių, 

užtikrinančių tinkamą seksualinę raidą, 

atsižvelgiant į vaiko amžių. 

 
GLOBĖJAITURI ŽINOTI: 

 
Tikslas8.1 Paaiškinti ir apibūdinti, kas yra 

saugi ir nesaugi seksualinė elgsena. 
 

Tikslas8.4 Paaiškinti įsikišimo būdus 

netinkamos seksualinės elgsenosatveju 

(socialinėse/vietšose) erdvėse. 
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 Tikslas 8.5 Pristatyti sveikatos vertinimą 

 
Koks yra saugus ir nesaugus seksualinis 

elgesys? 
 
Netinkamo seksualinio elgesio pavyzdžiais gali 

būti:bučiavimas negavus leidimo, bandymas paliesti 

negavus leidimo, intymių zonų lietimas, 

nepriklausomai nuo gauto leidimo.Rengimasis 

viešose erdvėse, masturbacija, asmeninės erdvės 

pažeidimams ir pan. Tinkamas elgesys pasireiškia 

bendravimu su asmenimis, priklaussančiais 

pasitikėjimo ratui, asmeninės erdvės apsauga ir 

pan.Persirengimas vonios kambaryje, prausimasis 

vonios kambaryje – tai taip pat tinkamos seksualinės 

elgsenos pavyzdys. 

Įsikišimo būdai netinkamos seksualinės elgsenos 

atveju 

Ypač didele rizika pasižymintis amžiaus tarpsnis – 

paauglystė. Prpto negalią turintys asmenys vystosi 

lėčiau nei jų bendraamžiai, t. y. pažintinių ir 

motorinių įgūdžių prasme, tačiau seksualinė 

raida būdinga tokia pat, kaip ir vaikams 

neturintiems negalės. Kalbant apie proto 

negalią turinčius asmenis, reikia pabrėžti, 

kad rizikingo elgesio kontrolė yra 

sudėtingesnė. Taigi šie vaikai susiduria su 

didesne seksualinės prievartos 

rizika.Visiems vaikams reikia įgyti ir žinių, ir 

įgūdžių, kaip užkirsti kelią seksualinei 

prievartai, sužinoti, koks seksualines elgesys 

yra saugus, o koks nei, gebėti valdyti 

seksualumą.. Kai vaikas demonstruoja 

netinkamą seksualinį elgesį (pavyzdžiui, 

viešai liečia intymias kūno vietas), galite tai 

sustabdyti, nukreipdami vaiko dėmesį, 

pavyzdžiui, jį užkalbindami, paduodami 

daiktą, parodydami ir pan. Išlikite ramūs, 

nešaukite, nebarkite, negėdinkite, 

nekomentuokite. Galite kreiptis pagalbos į 

ekspertus, kurie išmokytų jūsų vaiką valdyti 

seksualumą. 



 

Sveikatos apsaugos priemonių taikymas 
 

Dėl netinkamo seksualinio elgesio taip pat gali 

kilti tam tikrų sveikatos problemų. Kai jūsų 

vaikas seksualiai atsipalaiduoja 

nesilaikydamas higienos taisyklių, kai turi 

seksualinių santykių su kitu asmeniu, jis gali 

susidurti su tam tikromis infekcinėmis sveikatos 

problemomis. Kad išvengtumėte šių grėsmių, 

galite pasikalbėti su savo vaiku, pabrėždami, 

kad jis / ji turėtų pasisveikinti su draugais tik 

paspausdami vienas kitam ranką. 

Pasikalbėkite su vaiku apie higieną viešose 

erdvėse, t. y. tokiose erdvėse, kaip:  tualetas. 

Paaiškinkite, kad jis turi nusiplauti rankas, 

gerai nusivalyti intymias vietas, pasikeisti 

įklotus (kas 2 – 2 val.), pasikeisti apatinius 

rūbus. Šiuo klausimu galite kreiptis ir į 

gydytoją. 
 
GLOBĖJŲ VEIKLOS 

 
Tikslas 8.2 Atlikite užduotis, kurių metu 

išmokytumėte vaiką atpažinti tinkamą 

seksualinį elgesį nuo netinkamo. 
 

Tikslas8.3 Atlikite užduotis, kurių metu 

išmokytumėte vaiką tinkamai reaguoti į 

netinkamą/nesaugų seksualinį elgesį. 

 

Šių mokymų metu galima dirbti su 
įvairiausiais pavyzdžiais ir situacijomis, 
tačiau čia pateiksime tinkamos elgsenos 
tualete pavyzdį. 

. 
 
 

Mokymo metodai ir priemonės: Tiesioginis 

mokymas 

 
Mokomoji medžiaga ir įranga / Mokymo 

technologijos ir priemonės: Paveikslėlių 

kortelės, kuriose pavaizduoti tinkamos ir 

netinkamos elgsenos tualete pavyzdžiai. 

 

Pasirengimas mokymui: 

 

• Ar jūsų vaikas pasirengęs įgyti įgūdžių? 

Ar jis / ji turi reikiamų įgūdžių? 
 

„Ar vaikas gali išlaikyti dėmesį; ar gali palaikyti 

pokalbį bent 5 minutes“?„Ar vaikas gali suvokti 

klausimus ir suprasti pateiktas užduotis“?,„Ar vaikas 

gali antrinti, pakartoti tai, ką Jūs pasakote“? 

Jei „Taip“, tuomet galite pradėti ugdymo procesą, o 

jei „Ne“ – pradėkite nuo šių įgūdžių formavimo. Į 

procesą įtraukite ekspertus, išsiaiškindami, kuriuos 

įgūdžius reikėtų ugdyti pirmiausia. 

. 

 

• Vaiko turimų įgūdžių nustatymas/ 

Įvertinimas 
 
Atsisėskite šalia savo vaiko, laikydamiesi 

asmeninės erdvės taisyklės. Padėkite 

paveikslėlių korteles, kuriose pavaizduotas 

tinkamas/netinkamas elgesys vaiko seksualinei 

raidai.Sakykite: „Atidžiai įsižiūrėk į priešais 

save esančias paveikslėlių korteles, parodykite 

kortelę, kurioje pavaizduotas tinkamo elgesio, 

tualete pavyzdys".



Užduotis: „Kaip turime elgtis tualete“? 
Teisingus atsakymus žymėkite (+), 
neteisingus – (-). 

 
 

 

VAIZDINĖ PRIEMONĖ: 
 

Tinkamo ir saugaus elgesio pavyzdys  
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Netinkamo ir nesaugaus elgesio pavyzdys  
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• Aplinkos paruošimas 
Mokymosi aplinka turėtų būti paruošta, 

atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius. 

Užduotį galite atlikti vaiko kambaryje. 

Pašalinkite visus nereikalingus daiktus ar 

priemones, kurie gali blaškyti ar atitraukti 

dėmesį (žaislus, maistą ir pan.). Taip pat 

mokymosi proceso metu labai svarbu užtikrinti 

asmens privatumą. Paruoškite aplinką, 

atsižvelgdami į mokomo vaiko savybes. 

Pašalinkite visus nereikalingus daiktus ar 

priemones, kurie asmenį blaškytų. Iš anksto 

būkite paruošę mokymų medžiagą, kurią 

naudosite. Jei vaikas negali sėdėti prie stalo, 

atlikti užduotį gali sėdėdamas ant žemės. 

 

• Dėmesio koncentracija 

Norėdami sukoncentruoti vaiko dėmesį 

pradėjus mokyti, pateikite vieną iš klausimų, 

pavyzdžiui, „Ar esi pasiruošęs dirbti“? / „Ar 

norėtum dirbti su manimi“? / „Jei esi 

pasirengęs dirbti, pradėkime“! / „Galime 

pradėti“! Arba: „Matau esi pasiruošęs galime 

pradėti“! Turėtumėte pasakyti: „Svarbu, kad 

jaustumeis saugus, kad gebėtum saugoti 

savo ir kito asmens asmeninę erdvę, kad 

gebėtum kurti saugią aplinką. Dabar mes 

aptarsime, ką reikėtų daryti, kad tinkamai 

elgtumeis tokiu būdu apsaugodamas save 

nuo kitų žmonių. Jei jūsų vaikas moka/gali 

kalbėti, paklauskite jo: „Kaip reikėtų elgtis 

tualete? Apie tai kalbėjome ir anksčiau. Ar 

prisimeni?  

Jei jūsų vaikas negali kalbėti, paaiškinkite, 

pasinadodami vaizdinėmis priemonėmis. 

Tada pradėkite darbą sakydami: „Taip, 

dabar mes galime pradėti dirbti". Pasakykite 

savo vaikui, kad jis gali apsisaugoti nuo 

pažįstamų ar nepažįstamų žmonių, kai 

elgiasi tinkamai ir saugiai, kai geba valdyti 

savo seksualumą. Be to, paaiškinkite vaikui, 

kad kai jam / jai reikia eiti į tualetą 

viešose/bendrose patalpose, labai svarbu jo 

saugumui ir tai, kiek jis nusirengia, 

naudodamasis tualetu. 

 

Pratybos: 

 

Veikla 1: Aš mokausi tinkamo ir saugaus 

seksualinio elgesio 

 
Prieš vaiką padėkite dvi viešojo tualeto 

nuotraukas. Jose turi būti vaizduojami 

tinkamo ir netinkamo elgesio pavyzdžiai. 

Pasakykite savo vaikui: „Parodyk man tas 

korteles, kuriose pavaizduoti tinkamo elgesio 

tualete pavyzdžiai. Padėkite vaikui teisingai 

atlikti šią užduotį, jei jam reikalinga tokia 

pagalba.Naudodami nuotraukas paaiškinkite 

tinkamo ir netinkamo elgesio skirtumus, 

ypatumus. Kiekvieną pavyzdį paaiškinkite, 

pavaizduokite ir pan. 

Paaiškinkite: 

• „Jei nori nusišlapinti, turi eiti į tualetą. Tik 

įėjęs į tualetą ir priėjęs prie pisuaro gali 

atsitraukti kelnių užtrauktuką ir nusimauti 

kelnes bei šlapintis. Kiti tualete esantys 

žmonės neturėtų matyti tavo intymių kūno 

vietų arba kaip tu šlapiniesi“. 

 

• “Kai nori tuštintis, turi eiti į tualetą.Įėjęs į 

tualeto kabiną, gali nusimauti kelnes ir 

kelnaites, nusituštinti, o tada nusiprausti. 

Tualete būtinai turi uždaryti duris“. 

 

1
3
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• Baigęsturi nusivaltyti intymias kūno vietas, 

užsimauti kelnes, nuleisti vandenį ir išeiti. 

 

Tuomet vaikui paaiškinkite, koks elgesys 

viešąjame tualete yra saugus elgesys. 



Paaiškinę, galite pademonstruoti. 

Padėkite vaikui teisingai atlikti užduotį, 

kai jam reikalinga jūsų paglba. Galiausiai 

paprašykite vaiko pademonstruoti 

savarankiškai išmoktą elgesį. Apdovanokite savo 

vaiką už teisingą užduoties atlikimą Kai vaikas 

užduotį atlieka neteisingai, klysta, veiklas kartokite 

iš naujo. 

 

VAIZDINĖ PRIEMONĖ: 
 

TINKAMA ELGSENA NETINKAMA ELGSENA 

 

Tinkamas elgesys tualete Netinkamas elgesys tualete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

137 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tinkamas elgesys mokyklos tualete Netinkamas elgesys mokyklos tualete  



Tinkamas elgesys viešajame tualete Netinkamas elgesys parko tualete  
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Tinkamas elgesys iškylos tualete  Netinkamas elgesys iškylos tualete 

   
   

    
 



Tinkamas elgesys tualete (kai svečiuojatės) Netinkamas elgesys tualete (kai svečiuojatės)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apibendrinimas - Stebėjimas: 

Kai jūsų vaikas pradeda atskirti tinkamą ir 

saugų elgesį tualete nuo netinkamo ir 

nesaugaus elgesio tualete, paprašykite vaiko 

atlikti šią užduotį skirtingose vietose 

(mokykloje, namuose, parke ir kt.) bei su 

skirtingais žmonėmis (tėvu, motina, broliu, 

seserimi, mokytoju ir kt.). Reikėtų nuolat 

atlikti stebėjimą ar vaikas neužmiršo įgytų 

žinių. Kontroliniai stebėjimai gali būti 

atliekami intervalais po 1 mėn. ar 2 mėn., 

atsižvelgiant į asmens gebėjimus bei 

poreikius. Vaiką stebėkite įvairiose 

aplinkose, bendraujant su įvairiais 

žmonėmis. Į pagalbą galite pasitelkti 

mokytojus ir pan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Įvertinimas: 
 

Paruoštas nuotraukas padėkite prieš savo 

vaiką. Paprašykite: „Parodyk kortelę, kurioje 

pavaizduotas tinkamo elgesio tualete 

pavyzdys“. Tada užduokite klausimą: "Kaip 

tuėtume elgtis tualete"?Teisingus atsakymus 

žymėkite (+), neteisingus – (-). 
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“Aš mokausi tinkamo ir saugaus seksualinio elgesio” registracijos forma 
 

Vaiko vardas ir pavardė:  
Kriterijus: 100%  
Užduotis: Užduokite savo vaikui šiuos klausimus: „Parodykite kortelę, kurioje 

pateikiamas tinkamo elgesio tualete pavyzdys“. „Kaip turime elgtis tualete“? 

 

Norimos reakcijos 
Prieš tyrimą Tyrimo metu  Po tyrimo 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2  

 
 
 

 
 
Parodo / pasako, koks elgesys tinkamas 
namų tualete. 
 

 
 
 

 

Parodo / pasako, koks elgesys tinkamas 
mokyklos tualete. 
 

 

140 
 

Parodo / pasako, koks elgesys tinkamas 
parko  tualete. 

 
 
 

 

Parodo / pasako, koks elgesys tinkamas 
iškylos tualete. 

 
 
 

 

Parodo / pasako, koks tinkamas elgesys, naudojantis tualetu 

 

*Mokymų skaičius, parenkamas atsižvelgiant į vaiko žinias bei gebėjimus. Pasiekti rezultatai žymimi 

(+), nepasiekti rezultatai žymimi (−). 
 

Paaiškinimai ir apibendrinimai: 

 

Asmuo, kuris atsakingas už savo vaiką turėtų 

išmokyti naudotis tualetu, eiti kartu į tualetą, kad 

galėtų padėti reikalui esant, leisti į tualetą nueiti 

savarankiškai, tik įsitikinus, kad vaikas 

jame elgsis saugiai.
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GEBĖJIMAS UŽKIRSTI 
KELIĄ NETINKAMIEMS 
REIKALAVIMAMS, 
SUSIJUSIEMS SU 
SEKSUALINE 
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9. ĮGŪDŽIAI SUSIJĘ SU NETINKAMŲ 

REIKALAVIMŲ VALDYMU, SIEKIANT 

UŽKIRSTI KELIĄ SEKSUALINIAM 

PRIEKABIAVIMUI/PRIEVARTAI 

Šiame etape sieksime 2 tikslų: (1) Suteikti 

vaikui reikiamų žinių apie tarpasmeninį 

bendravimą, apie kitų asmenų netinkamų 

siekių, reikalavimų valdymą, apie saugų 

naudojimasi internetu, elektroninėmis 

priemonėmis, socialiniais tinklais; (2) įgūdžių 

lavinimą, susijusių su šiomis sritimis. 

 
KĄ REIKIA ŽINOTI GLOBĖJAMS 

 
Tikslas 9.1 Apibūdinti tinkamą/netinkamą 

elgesį tarpasmeninių santykių kontekste.  
 
Tikslas 9.2 Pristatyti netinkamų reikalavimų 

valdymo būdus. 

 

Tikslas 9.3 Pristatyti interneto ir elektroninių 

priemonių saugaus naudojimo būdus. 

 
Įgyti įgūdžių, padedančių užkirsti kelią 

seksualinei prievartai 

Netinkami prašymai gali būti apibūdinami, kaip: 

seksualinio pobūdžio pasakojimai, lytinių 

organų demonstravimas, seksualinio pobūdžio 

video rodymas, vojerizmas, ekshibicionizmas, 

lytinio akto demonstracija, prašymas parodyti 

savo lytinius organus, vaiko stebėjimas tokiose 

vietose, kaip: kaip vonios kambarys, tualetas, 

miegamasis; rodymas seksualinių daiktų, 

nuotraukų, pornografinių filmų, vaiko 

įtraukimas į pornografiją, lytinis aktas. Visa tai 

yra laikoma prievarta ir netinkamu seksualiniu 

elgesiu. Norint užkirsti kelią prievartai, 

netinkamam elgesiui būtina vaikui suteikti 

reikiamų žinių ir ugdyti reikiamus įgūdžius. Šis 

švietimas turėtų būti vykdomas kiekviename 

vaiko amžiaus tarpsnyje, atsižvelgiant į vaiko 

amžių, patirtis, turimas žinias ir turimus 

įgūdžius.Pirmiausia vaikai turėtų būti 

supažindinti su galimu piktnaudžiavimu. 

Vaikams turėtų žinoti, kad jie gali būti 

nuskriausti ir žinoti, kas juos gali nuskriausti. 

Dažnai kartokite veiklas, kurios susijusios su: 

„gerais/blogais prisilietimais“; privatumo 

ugdymu, savigyna. Neteisinga informacija apie 

seksualumą iš tokių šaltinių kaip internetas, 

televizija ar draugų ratas gali neigiamai 

paveikti jūsų vaiko seksualinęraidą ir sveikatą. 

Todėl seksualinis ugdymas namuose yra 

būtinas. 

 
GLOBĖJO VEIKLOS 

 
Tikslas9.4 Supažindinti vaiką su 

tinkamo/netinkamo elgesio pavyzdžiais 

tarpasmeninių santykių kontekste. 

1

4

4 



Mokymo metodai ir technikos: Mokymasis kartu 

 

Mokomoji medžiaga ir įranga / Mokymo technologijos ir priemonės: Paveikslėlių 

kortelės su tinkamo ir netinkamo elgesio modeliais, pavyzdinių įvykių tekstai (skyriuje 

„Praktika“) 

 
 

VAIZDINĖ MEDŽIAGA: 

 

Tinkamos elgsenos scenarijai Netinkamos elgsenos scenarijai 
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Pirmas paveikslėlių komplektas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antras paveikslėlių komplektas 



Tinkamos elgsenos scenarijai  Netinkamos elgsenos scenarijai 

   
   

   
 

Trečias paveikslėlių komplektas  
 
 
 

 

146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ketvirtas paveikslėlių komplektas 
 

Pasiruošimas mokymui: 

 

• Ar jūsų vaikas pasirengęs įgyti 

įgūdžių? Ar jis / ji turi reikiamų įgūdžių? 
 

“Ar jūsų vaikas žino apie savo kūno dalis ir jas 

gali atpažinti, įvardinti? „Ar vaikas gali išlaikyti 

dėmesį; ar gali palaikyti pokalbį bent 5 minutes“? 

„Ar vaikas gali suvokti klausimus ir suprasti 

pateiktas užduotis“? 

„Ar vaikas gali antrinti, pakartoti tai, ką 

Jūs pasakote“?Jei „Taip“, tuomet galite 

pradėti ugdymo procesą, o jei „Ne“ – 

pradėkite nuo šių įgūdžių formavimo. Į 

procesą įtraukite ekspertus, 

išsiaiškinkite, kurie įgūdžiai turėtų būti 

ugdomi pirmiausiai. 



Vaiko turimų įgūdžių nustatymas/ 

Įvertinimas 

 
Atsisėskite su vaiku prie stalo vienas priešais 

kitą. Atkreipkite vaiko dėmesį sakydami: 

„Dabar aš padėsiu keletą nuotraukų ant stalo. 

Noriu, kad atidžiai pažiūrėtum“. Padėkite ant 

stalo 2 nuotraukas. Vienoje iš jų bus 

pavaizduotas tinkamo 

tarpasmeniniobendravimo pavyzdys, o kitoje – 

netinkamo tarpasmeniniobendravimo 

pavyzdys. Sakykite: „Pažvelk į paveikslėlius ir 

parodyk, kuriame paveikslėlyje yra 

pavaizduotas tinkamo elgesio pavyzdys, o 

kuriame – netinkamo elgesio 

pavyzdys“.Įvertinimas atliekamas individualiai. 

Registracijos formoje pažymėkite (+), kai 

vaikas teisingai atlieką užduotį, (-) – kai vaikas 

negeba atlikti užduoties. 

• Aplinkos paruošimas 
Mokymosi aplinka turėtų būti paruošta, 

atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius. 

Užduotį galite atlikti vaiko kambaryje. 

Pašalinkite visus nereikalingus daiktus ar 

priemones, kurie gali blaškyti ar atitraukti 

dėmesį (žaislus, maistą ir pan.). Taip pat 

mokymosi proceso metu labai svarbu užtikrinti 

asmens privatumą. Paruoškite aplinką, 

atsižvelgdami į mokomo vaiko savybes. 

Pašalinkite visus nereikalingus daiktus ar 

priemones, kurie asmenį blaškytų. Iš anksto 

būkite paruošę mokymų medžiagą, kurią 

naudosite. Jei vaikas negali sėdėti prie stalo, 

atlikti užduotį gali sėdėdamas ant žemės. 

 

• Dėmesio koncentracija  
Norėdami sukoncentruoti vaiko dėmesį pradėjus 

mokyti, pateikite vieną iš klausimų, pavyzdžiui, „Ar esi 

pasiruošęs dirbti“? / „Ar norėtum dirbti su manimi“? / 

„Jei esi pasirengęs dirbti, pradėkime“! / „Galime 

pradėti“! Arba: „Matau esi pasiruošęs galime pradėti“!  

Pasakykite: „Yra taisyklių, į kurias turi atkreipti 

dėmesį, kai bendrauji su žmonėmis, kuriuos gali 

sutikti. Šiandien mes sužinosime, kaip reikėtų 

kalbėtis, bendrauti su kitais žmonėmis.. Jei to išmoksi, 

tai išmoksi, kaip apsisaugoti ir nuo tų žmonių, kurie 

ketina tave nuskriausti“.Pasiteiraukite vaiko: „Kaip 

manai, į ką turėtum atkreipti dėmesį, bendraudamas 

su kitais žmonėmis“? Tada pradėkite sakydami „Taip, 

dabar mes galime pradėti dirbti“. 
 
Pratybos: 

 

Veikla 1: Aš mokausi tinkamo / netinkamo 

bendravimo 

Atsisėskite šalia savo vaiko. Padėkite 

paveikslėlių korteles, kuriose vaizduojamos 

situacijos, su kuriomis jūsų vaikas gali 

susidurti, bendraudamas su kitais žmonėmis. 

Įsitikinkite, kad penkiose paveikslėlių 

kortelėse vaizduojami netinkamo 

bendravimo pavyzdžiai, o kitose penkiose – 

tinkamo bendravimo pavyzdžiai. Leiskite 

vaikui 30–40 sekundžių žiūrėti į nuotraukas. 

1
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Dėdami vieną nuotrauką šalia kitos 

pristatykite užduotį: „Pažvelk į nuotrauką. 

Parodyk, kuris elgesio pavyzdys tinkamas, 

bendraujant su žmonėmis“. Tada parodykite 

teisingą atsakymą. Palaukite 3–5 sekundes, 

kol jūsų vaikas atsakys. Kai jūsų vaikas 

teisingai atsakys, apdovanokite jį. Jei jūsų 

vaikas atsako neteisingai arba nepateikia 

jokių atsakymų, kartokite užduotį iš naujo, 

padėkite ją atlikti, jeigu vaikui reikalinga 

pagalba. Atlikę šią užduotį, pereikite prie 

istorijų užduoties. 

 Du kartus garsiai perskaitykite pateiktą 

istoriją: „Atidžiai klausykis. Aš perskaitysiu 

istoriją. Tada aš tavęs paprašysiu parodyti. 

Parodęs, užduosiu klausimus, susijusius su 

įvykiais, kurie buvo aprašyti istorijoje. 

Pradėkime“.Pereikite prie perskaitytos 

istorijos animacijos. Tada užduokite 

klausimus, susijusius su istorija. 
 

 

 
   

 Atsitiktinis tekstas ir klausimai apie tinkamą 
bendravimą 

Atsitiktinis tekstas ir klausimai apie 
netinkamą bendravimą  

 
Kristupas išėjo iš namų. Jis keliavo į mokyklą. 
Belaukdamas autobuso labai apsidžiaugė, nes 
pamatė savo kaimyną – dėdę Robertą. Jis priėjo 
prie dėdės ir tarė: „Labas rytas, dėdė Robertai, ar 
galiu tave apkabinti? Kristupas paprašė leidimo. 
Dėdė Robertas tarė: „Labas rytas, Kristupai, aš 
leidžiu tau apkabinti“. Tuomet Kristupas ir dėdė 
Robertas apsikabino. 

Kristupas išėjo iš namų. Jis keliavo į mokyklą. 
Belaukdamas autobuso labai apsidžiaugė, nes 
pamatė savo kaimyną – dėdę Robertą. Jis 
pribėgo prie dėdės Roberto ir jį apsikabino. 
Dėdė Robertas švelniai atitraukė Kristupo 
rankas ir pasakė: „Ne, Kristupai, tu negali manęs 
apsikabinti be mano leidimo." 

 

 

 

148 
 

 

1- Ko paprašė Kristupas? 
2- Ką Kristupui atsakė dėdė Robertas? 

1- Kaip pasielgė Kristupas sutikęs dėdę 
Robertą? 

2- Kaip dėdė Robertas pasielgė? 

 

 
 

  
   

 Apibendrinimas - Stebėjimas: 

. 

 Kai jūsų vaikas pradeda atskirti tinkamą 

bendravimą nuo netinkamo, paprašykite vaiko 

atlikti šią užduotį skirtingose vietose 

(mokykloje, namuose, parke ir kt.) bei su 

skirtingais žmonėmis (tėvu, motina, broliu, 

seserimi, mokytoju ir kt.). Reikėtų nuolat atlikti 

 

 

  

 Įvertinimas: 

 Įvertinkite vaiko įgūdžius ir žinias, 
naudodami registracijos formą: „Aš mokausi 
tinkamo / netinkamo bendravimo“. 

 

 



 stebėjimą ar vaikas neužmiršo įgytų žinių. 

Kontroliniai stebėjimai gali būti atliekami 

intervalais po 1 mėn. ar 2 mėn., atsižvelgiant į 

asmens gebėjimus bei poreikius. Vaiką 

stebėkite įvairiose aplinkose, bendraujant su 

įvairiais žmonėmis. Į pagalbą galite pasitelkti 

mokytojus ir pan. 
 



Užduotis: „Parodyk tą paveikslėlį, kuriame pateikiamas tinkamo ir priimtino bendravimo 

pavyzdys. Vaiko atsakymus užrašykite registracijos formoje. Tada perskaitykite parengtus 

elgesio modelių scenarijus, kurie susiję su tinkamo/netinkamo bendravimo pavyzdžiais, ir 

paprašykite vaiko pavaizduoti tinkamą bendravimą, užduodami klausimus. Įsitikinkite, kad 

vertinimo etape naudojamos nuotraukos ir scenarijai skiriasi nuo praktikoje naudojamų 

medžiagų. 

„Aš mokausi tinkamo ir netinkamo bendravimo“ registracijos forma 
 
Vaiko vardas ir pavardė:  
Kriterijus: 100%  
Užduotis: Parodyk paveikslėlį, kuriame vaizduojamas netinkamo bendravimo pavyzdys. 

Parodyk paveikslėlį, kuriame vaizduojamas tinkamo bendravimo pavyzdys. Perskaitęs 

istoriją, atsakyk į klausimus. Pademonstruok tinkamo elgesio pavyzdį, pasinaudodamas 

girdėta istorija. 

 

 Prieš tyrimą Tyrimo metu  Po tyrimo  

Elgesys  
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Atpažįsta elgesio modelį pirmame paveikslų rinkinyje. 

Atpažįsta elgesio modelį antrame paveikslų rinkinyje 

Atpažįsta elgesio modelį trečiame paveikslų rinkinyje 

Atpažįsta elgesio modelį ketvirtame paveikslų rinkinyje 

Atsako į klausimus, susijusius su perskaityta/išgirsta istorija. 

Pademonstruoja tinkamo elgesio pavyzdį. 

Mokymų skaičius, parenkamas atsižvelgiant į vaiko žinias bei gebėjimus. Pasiekti rezultatai žymimi 

(+), nepasiekti rezultatai žymimi (−). 
 

 

Paaiškinimai ir apibendrinimai: 

 

Dirbdami su vaiku, galite sukurti panašias 

istorijas į aukščiau pateiktas. 

 

 

Tikslas 9.5 Ugdyti netinkamų reikalavimų 

valdymo gebėjimus. 



;Tikslas 9.5 Atlikti veiklas, susijusias su 

netinkamų prašymų įveika. 

 

Mokymo metodai ir technikos: Vaidinimas 

 

Mokomoji medžiaga ir įranga / Mokymo 

technologijos ir priemonės: Scenarijaus 

istorijos, kuriose pateikiami netinkamų ir 

tinkamų prašymų/reikalavimų pavyzdžiai. 

 

Pasirengimas mokymui: 

 

• Ar jūsų vaikas pasirengęs įgyti 

įgūdžių? Ar jis / ji turi reikiamų įgūdžių? 
“Ar jūsų vaikas žino apie savo kūno dalis ir 

jas gali atpažinti, įvardinti? „Ar vaikas gali 

išlaikyti dėmesį; ar gali palaikyti pokalbį bent 

5 minutes“? „Ar vaikas gali suvokti klausimus 

ir suprasti pateiktas užduotis“? „Ar vaikas 

gali antrinti, pakartoti tai, ką Jūs pasakote“? 

Jei „Taip“, tuomet galite pradėti ugdymo 

procesą, o jei „Ne“ – pradėkite nuo šių 

įgūdžių formavimo. Į procesą įtraukite 

ekspertus, išsiaiškinkite, kurie įgūdžiai turėtų 

būti ugdomi pirmiausia. 

• Vaiko turimų įgūdžių nustatymas/ 

Įvertinimas 
 

Atsisėskite su vaiku priešais vienas kitą, 

šalia kito arba L formos raidės būdų prie 

stalo. Sukurkite scenarijų rinkinį, kuriame 

pateikiama netinkamų prašymų/reikalavimų 

pavyzdžiai. Netinkamus 

prašymus/reikalavimus  galima nustatyti, 

vadovaujantis pateikiamais kriterijais: 

 
- Nori paliesti; 

- Nori apsikabinti, prisiliesti prie intymių 

kūno vietų; 

- Nori pabučiuoti; 

- Žiūri seksualinio pobūdžio vaizdo 

įrašus; 

- Fotografuojasi be drabužių; 

- Nori žiūrėti į kitų žmonių intymias 

kūno vietas; 

- Siekia įtraukti į  seksualinius 

pokalbius. 

Nustatykite, kaip jūsų vaikas reaguoja ir 

atsako į tokio pobūdžio prašymus. Atlikite 

įvertinimą. 

Papasakokite sukurtą situacinę istoriją 

vaikui. Tada pasakykite: „Mes sužinojome su 

tavimi apie tinkamą ir netinkamą elgesį, 

bendraujant su kitais žmonėmis. Ką turėtum 

daryti, kai tavęs paprašo kažko 

netinkamo“?Įvertinimas atliekamas 

individualiai. Registracijos formoje 

pažymėkite (+), kai vaikas teisingai atlieką 

užduotį, (-) – kai vaikas negeba atlikti 

užduoties/neteisingai atlieka užduotį. 



 
 

ŽEMIAU YRA PATEIKTOS ISTORIJOS, SKIRTOS SKAITYMUI, NE VIZUALIZACIJAI: 

 

Netinkami norai, prašymai, reikalavimai: 
 
 

 

1- Motina išleidžia dukrą į mokyklą su kaimyno 

sūnumi. Kaimyno sūnus bando paliesti mergaitės 

užpakalį. 

 

2- Tėvas palieka dukterį su kaimyne, motyvuodamas 

tuo, kad namuose vyjsta remontas. Kaimynė sutinka ir 

nuveda mergaitę į vyresnio už mergaitę sūnaus 

kambarį sakydama: „Pažaiskite kartu, nes aš turiu daug 

darbo“. Sūnus mergaitei pasiūlo pažaisti: „Namais“. Šio 

žaidimo metu berniukas turi vaizduoti vyrą, o 

mergaitė – žmoną. Berniukas sako mergaitei: 

„Kadangi aš esu tavo vyras, kai grįšiu namo ir įeisiu 

pro duris, tu mane pabučiuosi. 
 

 

3- Mergaitė grįžus namo sutinka namie savo kaimyną. Jis trenkia 

mergaitei, pargriauna ją ant žemės. Mergaitė sako, kad jai 

skauda. Kaimynas pasakoja, kad turi pažįstamą gydytoją draugą, 

kuris dabar liepė mergaitei nusirengti, kad kaimynas galėtų 

nuforografuoti skaudamą vietą ir nusiųsti gydytojui. Jis paaiškina, 

kad to reikia, kad gydytojas parinktų tinkamus vaistus. 
 

 

Pasako savo tėvams. 

Nueina. 

Sako: „Ne“. 

Pasako tėvui. 

Pabėga. 

Pasakyti mamai. 

Sako: „Ne“. 

Ką daryti susidūrus su 

netinkamais norais, 

prašymais, reikalavimais? 

Rėkti, šaukti: „Ne“. 

Sako: „Ne“. 

Nueina. 

Pasako tėvams. 
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4- Berniukai žaidžia žaidimą: „Įmušk įvartį“. Jie sako, kad 
žaidime galioja taisyklė: pralaimėjęs turės padaryti viską, ką 
lieps daryti nugalėtojas. Žaidimo nugalėtojas prašo 

pralaimėjusiojo visiems parodyti savo lytinius organus. 



 

• Aplinkos paruošimas 
Mokymosi aplinka turėtų būti paruošta, 

atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius. 

Užduotį galite atlikti vaiko kambaryje. 

Pašalinkite visus nereikalingus daiktus ar 

priemones, kurie gali blaškyti ar atitraukti 

dėmesį (žaislus, maistą ir pan.). Taip pat 

mokymosi proceso metu labai svarbu 

užtikrinti asmens privatumą. Paruoškite 

aplinką, atsižvelgdami į mokomo vaiko 

savybes. Pašalinkite visus nereikalingus 

daiktus ar priemones, kurie asmenį blaškytų. 

Iš anksto būkite paruošę mokymų medžiagą, 

kurią naudosite. Jei vaikas negali sėdėti prie 

stalo, atlikti užduotį gali sėdėdamas ant 

žemės. 

• Dėmesio koncentracija  
Norėdami sukoncentruoti vaiko dėmesį 

pradėjus mokyti, pateikite vieną iš klausimų, 

pavyzdžiui, „Ar esi pasiruošęs dirbti“? / „Ar 

norėtum dirbti su manimi“? / „Jei esi 

pasirengęs dirbti, pradėkime“! / „Galime 

pradėti“! Arba: „Matau esi pasiruošęs galime 

pradėti“!   

Pasakykite: „Jei tu neleidi, niekas tavęs negali 

liesti, niekas negali liesti tavo intymių vietų, 

tavęs apkabinti, bučiuoti, versti tave žiūrėti 

seksualinioturinio vaizdo įrašus, niekas negali 

fotografuoti tavęs, kai esi nuogas, tau rodyti 

savo intymių kūno vietų. Tokiais atvejais tu 

turite žinoti, ką daryti, kad apsisaugotum“. 

Galite paruošti vaiką ugdymui sakydami 

„Šiandien mes sužinosime, ką reikia daryti, kai 

tavęs prašo, verčia daryti kažką netinkamo“. 

Pratybos: 

 

Veikla 1: Mokausi atmesti su netinkamus 

prašymus/reikalavimus 

Atsisėskite šalia savo vaiko. Sukurkite, 

parenkite istoriją, kurioje vaikas būtų prašomas 

atlikti kažką netinkamo. Galite pasinaudoti 

aukščiau pateiktomis istorijomis. Sakykite: „Aš 

perskaitysiu istoriją, kuri galėtų nutikti ir tau. 

Vėliau mokysimės, kaip elgtis patekus į tokią 

situaciją. Taigi, atidžiai klausykis“. Tada du 

kartus garsiai perskaitykite istoriją. Sakykite: 

„Dabar atidžiai stebėk mane“. Suvaidink 

perskatytą tekstą ir parodyk, kaip elgiesi, kai 

tavęs paprašys padaryti kažką netinkamo. Po 

demonstracijos paaiškinkite: „Kai susiduriu su 

tokiu prašymu, aš sakau: „Ne“, pastumiu tą 

žmogų, kuris manęs to paprašė, nueinu sau ir 

būtinai apie tai papasakoju suaugusiam 

žmogui, kuriuo pasitikiu“. Paprašykite savo 

vaiko taip pat pademosntruoti  įvykį sakant 

„Na, dabar tavo eilė. "Apdovanokite, ką jūsų 

vaikas gali padaryti, ir priminimus primenate 

veiksmais, kurių jis negali padaryti. Po 

animacijos atlikite trumpą pakartojimą 

sakydami:" Ką turėtumėte daryti, kai 

patenkinate netinkamą užklausą? Parodykite / 

pasakykite . “apdovanokite teisingais vaiko 

atsakymais, jei jis / ji pateikia neteisingus 

atsakymus, pakartokite tyrimą. Atlikite minėtą 

visų jūsų parengtų atvejų analizės tekstų 

darbą. 
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Apibendrinimas- Stebėjimas: 
Taip pat turėtumėte dirbti su vaiku skirtingose 

aplinkose. Pavyzdžiui, galite naudotis 

mokyklos aplinka. Galite naudoti skirtingus 

tekstus nei įvykių tekstai, kuriuos naudojote 

anksčiau atlikdami apibendrinimo studijas. 

Galite naudoti ne tik tekstus, bet ir vaizdo 

įrašus. Įsitikinkite, kad mokyme dalyvauja 

jūsų vaikas ir asmenys, priklausantys 

pasitikėjimo ratui. Reikėtų nuolat atlikti 

stebėjimą ar vaikas neužmiršo įgytų žinių. 

Kontroliniai stebėjimai gali būti atliekami 

intervalais po 1 mėn. ar 2 mėn., atsižvelgiant į vaiko 

gebėjimus bei poreikius. Vaiką stebėkite įvairiose 

aplinkose, bendraujant su įvairiais žmonėmis. Į 

pagalbą galite pasitelkti mokytojus ir pan. 
 
 
Įvertinimas: 

Įvertinkite vaiko įgūdžius ir žinias, 

naudodami registracijos formą: „Netinkamų 

prašymų įveika“.Užduokite klausimą: „Ką 

turėtumdaryti, susidūręs su netinkamo 

prašymo situacija“?Užrašykite atsakymus į 

registracijos formą.

 
 

„Netinkamų prašymų įveika“ registracijos forma      
153 

Vaiko vardas ir pavardė:          
           

Kriterijus: 100%            

Užduotis: : „Ką turėtum daryti, susidūręs su netinkamo prašymo situacija“?    
     
            

Įgūdžių žingsniai 
*Prieš tyrimą *Tyrimo metu *Po tyrimo 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 
 

   
 

Sako „Ne“. 
 
Pastumia. 
 
Nueina. 
 
Pasako asmeniui, kuriuo pasitiki. 

 

 

 

Mokymų skaičius, parenkamas atsižvelgiant į vaiko žinias bei gebėjimus. Pasiekti rezultatai žymimi 

(+), nepasiekti rezultatai žymimi (−). 

 

Paaiškinimas ir apibendrinimas: 
Jei smurtaujantis asmuo nepaliko jūsų 

vaiko ramybėje po to, kai jis / ji pasakė: 

„Ne“ ir jį pastūmė, tada kartu su vaiku 

atlikite veiklą: „Rėk ir stumk“.  

 

Paruoškite naudojamus įvykių tekstus, 

atsižvelgdami į aplinką, kurioje jūsų vaikas 

praleidžia daugiausiai laiko. 



Tikslas 9.6 Paaiškinti, kaip saugiai naudotis internet, socialiniais tinklais.  

: 

 

Mokymo metodai ir technikos: Tiesioginis 

mokymas 
 

Mokomoji medžiaga ir įranga / Mokymo 

technologijos ir priemonės: Scenarijaus 

istorijos, kuriose pateikiami netinkamų ir 

tinkamų prašymų/reikalavimų pavyzdžiai. 
 

Pasirengimas mokymui: 

 

• Ar jūsų vaikas pasirengęs įgyti 

įgūdžių? Ar jis / ji turi reikiamų įgūdžių? 
 

“Ar jūsų vaikas žino apie savo kūno dalis ir jas 

gali atpažinti, įvardinti? „Ar vaikas gali išlaikyti 

dėmesį; ar gali palaikyti pokalbį bent 5 

minutes“? „Ar vaikas gali suvokti klausimus ir 

suprasti pateiktas užduotis“? „Ar vaikas gali 

antrinti, pakartoti tai, ką Jūs pasakote“? Jei 

„Taip“, tuomet galite pradėti ugdymo procesą, 

o jei „Ne“ – pradėkite nuo šių įgūdžių 

formavimo. Į procesą įtraukite ekspertus, 

išsiaiškinkite, kurie įgūdžiai turėtų būti ugdomi 

pirmiausia. 

 

• Vaiko turimų įgūdžių nustatymas/ 

Įvertinimas 
 

Atsisėskite šalia savo vaiko, laikydamiesi 

asmeninės erdvės taisyklės. Paaiškinkite 

apie saugų internet ir socialinius tikslus. 

Pristatykite jų naudojimo taisykles. 

 

 Asmeninės informacijos 

konfidencialumas, kai to reikalaujama, 

bendraujant su kitais internete. 

 Nebendrinti intymių kūno vietų nuotraukų 

ir vaizdo įrašų, kai to prašo. 

 Neatsakyti į pranešimą, kuriuos siunčia 

nepažįstami žmonės. 

 Pasirinkti tinkamas nuotraukas ir apriboti 

žmones, kurie gali matyti nuotraukas. 

Pasitarti su patikimais žmonėmis dėl 

dalinimosi nuotraukomis socialiniuose 

tinkluose. 

 Vaizdo skambučiuose rodomas tik jo / 

jos veidas 

Išsiaiškinkite, ar jūsų vaikas žino šias 

taisykles, keliomis iš jų vadovaujasi. 

Sakykite: „Mes išmoksime, kaip tinkamai 

elgtis, kai kas nors internet ar socialiniuose 

tinkluose jūsų prašo kažko netinkamo. Kokių 

taisyklių reikėtų paisyti, kai dirbame 

internete, dalyvaujama socialiniuose 

tinkluose, ką reikėtų daryti, kai mūsų kas 

nors paprašo paadryti, ką nors netinkamo, 

neleistino, negalimo. “Pasiekti rezultatai 

žymimi (+), nepasiekti rezultatai žymimi (−). 
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• Aplinkos paruošimas 
Mokymosi aplinka turėtų būti paruošta, 

atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius. 

Užduotį galite atlikti vaiko kambaryje. 

Pašalinkite visus nereikalingus daiktus ar 

priemones, kurie gali blaškyti ar atitraukti 

dėmesį (žaislus, maistą ir pan.). Taip pat 

mokymosi proceso metu labai svarbu 

užtikrinti asmens privatumą. Paruoškite 

aplinką, atsižvelgdami į mokomo vaiko 

savybes. Pašalinkite visus nereikalingus 

daiktus ar priemones, kurie asmenį blaškytų. 

Iš anksto būkite paruošę mokymų medžiagą, 

kurią naudosite. Jei vaikas negali sėdėti prie 

stalo, atlikti užduotį gali sėdėdamas ant 

žemės. 

 

• Dėmesio koncentracija 
Norėdami sukoncentruoti vaiko dėmesį 

pradėjus mokyti, pateikite vieną iš klausimų, 

pavyzdžiui, „Ar esi pasiruošęs dirbti“? / „Ar 

norėtum dirbti su manimi“? / „Jei esi 

pasirengęs dirbti, pradėkime“! / „Galime 

pradėti“! Arba: „Matau esi pasiruošęs galime 

pradėti“!  

Paaiškinkite: „Kai kurie žmonės gali jūsų 

paprašyti padaryti ką nors netinkama, 

naudodamiesi internetu ar jūsų telefonu. 

Pavyzdžiui, kažkas, kurio nepažįstate, gali 

paprašyti atsiųsti jūsų intymių vietų nuotraukų 

arba paprašyti pasidalinti savo asmenine 

informacija. Jei nesutinkate, jis turi liautis. 

Turite žinoti, ką daryti šioje situacijoje, kad 

galėtumėte apsisaugoti“. Tuomet atlikite 

užduotis. 

 

 

Pratybos: 

 

Veikla 1: Aš saugiai naudojuosi internetu 

 

Sėdėkite vienas šalia kito arba L formos būdu. 



Paaiškinkite: „Mums patinka leisti 

laiką internete, naudojant planšetinį 

kompiuterį ar naudojant telefoną. 

Tačiau kartais žmonės, su kuriais 

bendraujame internetu, planšetiniu 

kompiuteriu ar telefonu, gali prašyti 

kažko netinkamo. Tokiais atvejais, jei 

nežinome taisyklių, galime padaryti, 

ko prašomi. Tad atidžiai paklausyk 

manęs. Tu turi žinoti apie taisykles, 

kurių privalome visi laikytis, kad 

galėtume užkirsti kelią netinkamiems 

prašymams ir būtume saugūs 

elektroninėje erdvėje, socialiniuose 

tinkluose. 
 
 
Pirma taisyklė:Saugok savo asmeninius 
duomenis. Jų niekam nesakyk, neperduok. 
Antra taisyklė:Pasidalink savo 

slaptažodžiu tik su tais žmonėmis, 

kurie priklauso pasitikėjimo ratui. 
 
Trečia taisyklė:Socialiniuose tinkluose 
draugauk tik su tais žmonėmis, kuriuos tu 
pažįsti. 155 
  
Ketvirta taisyklė:Atsiliepk ir į 

draugų ratą priimk tik pažįstamus 

žmones. 

Penkta taisyklė:Kalbėk tik su 

pažįstamais žmonėmis. 

Šešta taisyklė:Dalinkitės 

nuotraukomis, vaizdo įrašais tik su 

pažįstamais žmonėmis. Juose tu 

turi būti apsirengęs. 

Septinta taisyklė:Priimkite tik pažįstamų 

žmonių nuotraukas ir vaizdo įrašus. 

Aštunta taisyklė: Baigę darbą, atsijunkite 

nuo interneto paskyros. 

 

 

 



 
Pakartokite dar kartą kiekvieną taisyklę 

atskirai, paprašyk, kad tą patį padarytų 

vaikas. 

Pasak: „Atidžiai paklausyk manęs. Mano 

asmeninė informacija – tai mano naudotojo 

vardas, namų adresas, mokykla, telefono 

numeris ir slaptažodis. Aš niekam 

neperduosiu šios informacijos ir ja 

nesidalinsiu internete ar socialiniuose 

tinkluose“. Tada pasakykite savo 

vaikui:„Dabar tavo eilė. Pasakyk, kokia 

informacija, kokiais duomenimis negalima 

dalintis internete ir socialiniuose tinkluose“. 

Atlikite šią užduotį su kiekviena taisykle 

atskirai. Atlikę užduotį, paklauskite vaiko apie 

taisykles. Kai jūsų vaikui to reikia, padėkite 

jam atlikti užduotį. Tęskite darbą tol, kol 

vaikas pasakys taisykles be jokios pagalbos. 

Apdovanokite vaikai už kiekvieną teisingą 

atsakymą. Jei jūsų vaikas neatsako arba 

neteisingai atsako, padėkite jam.

Apibendrinimas - Stebėjimas: 

Taip pat turėtumėte dirbti su vaiku skirtingose aplinkose. 

Pavyzdžiui, galite naudotis mokyklos aplinka. Galite 

naudoti skirtingus elektronines erdves, kuriose vaikas 

dalyvauja. Įsitikinkite, kad mokyme dalyvauja jūsų vaikas 

ir asmenys, priklausantys pasitikėjimo ratui. Reikėtų 

nuolat atlikti stebėjimą ar vaikas neužmiršo įgytų 

žinių. Kontroliniai stebėjimai gali būti atliekami 

intervalais po 1 mėn. ar 2 mėn., atsižvelgiant į vaiko 

gebėjimus bei poreikius. Vaiką stebėkite įvairiose 

aplinkose, bendraujant su įvairiais žmonėmis. Į 

pagalbą galite pasitelkti mokytojus ir pan. 

 

Įvertinimas: 

Įvertinkite vaiko įgūdžius ir žinias, 

naudodami registracijos formą: „Saugus 

interneto ir socialinių tinklų 

naudojimas“.Užduokite klausimą: „Kokių 

taisyklių turėtumėte laikytis, susidūręs su 

netinkamo prašymo situacija, kai naudojatės 

internetu, planšetiniu kompiuteriu, 

telefonu“?Užrašykite atsakymus į 

registracijos formą.

1
5
6 



 

Įvertinkite vaiko veiklą prieš tyrimą, jo metu ir 

po jo. Užduokite klausimą: „Kokių taisyklių 

turėtume laikytis, naudodamiesi internetu, 

planšetiniu kompiuteriu, telefonu, 

dalyvaudami socialiniuose 

tinkluose“?Užrašykite vaiko atsakymus į 

registracijos formą. 



„Saugus interneto ir socialinių tinklų naudojimas“registracijos forma 
 
Vaiko vardas, pavardė:  
Kriterijus: 100%  
Užduotis: Kokių taisyklių turėtume laikytis, susidūrę su netinkamo prašymo situacija, kai 

naudojatės internetu, planšetiniu kompiuteriu, telefonu“? 

 
            

 Prieš tyrimą Tyrimo metu  Po tyrimo  

Taisyklės           

 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2  
1. Pirma taisyklė:Saugok savo asmeninius 

duomenis. Jų niekam nesakyk, neperduok. 

2. Antra taisyklės: Pasidalink savo 

slaptažodžiu tik su tais žmonėmis, 

kurie priklauso pasitikėjimo ratui. 

3. Trečia taisyklė: Socialiniuose 

tinkluose draugauk tik su tais 

žmonėmis, kuriuos tu pažįsti. 

4. Ketvirta taisyklė: Atsiliepk ir į 

draugų ratą priimk tik pažįstamus 

žmones. 

5. Penkta taisyklė: Kalbėk tik su 

pažįstamais žmonėmis. 

6. Šešta taisyklė: Dalinkitės 

nuotraukomis, vaizdo įrašais tik su 

pažįstamais žmonėmis. Juose tu turi 

būti apsirengęs. 

7. Septinta taisyklė: Priimkite tik 

pažįstamų žmonių nuotraukas ir 

vaizdo įrašus 

8. Aštunta taisyklė:Baigę darbą, 

atsijunkite nuo interneto paskyros. 
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Mokymų skaičius, parenkamas atsižvelgiant į vaiko žinias bei gebėjimus. Pasiekti rezultatai žymimi 

(+), nepasiekti rezultatai žymimi (−). 
 
 

Paaiškinimai ir apibendrinimai: 

Įsitikinkite, kad laikas, kurį skiriate vaikui naudotis 

internet, dalyvauti socialiniuose tinkluose, naudotis 

telefonu, planšetiniu kompiuteriu neviršija 1 valandos 



per dieną. Paaiškinimus, kas nutiktų, jeigu 

jūsų vaikaspadarytų tai, ko yra prašomas 

nepažįstamųjų. 

Pavyzdžiui, jeigu kam nors pasakysi savo 

asmeninę informaciją, jis prijungs prie tavo 

paskyros ir pavogs tavo asmeninius 

duomenis. Jei siųsi savo intymias 

nuotraukas, jas parodys kitiems ir pan. 
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NEPRIEŽIŪROS IR 
PRIEVARTOS 
PREVENCIJA IR  
ATSAKAS Į  
NEPRIEŽIŪRĄ ir 
PRIEVARTĄ 
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10. ATSTUMIMO IR PRIEVARTOS 

PREVENCIJA INTERVENCIJA 

 
Suteikti asmenims žinių ir įgūdžių atstūmimo 

ir prievartos prevencijos ir intervencijos 

kontekste. 

 
KĄ TURI ŽINOTI GLOBĖJAI: 

 
Tikslas10.1 Paaiškina prievartai ir 

nepriežiūrai būdingą elgseną. 

 

Kuo pasireiškia apleistumas ir seksualinė 

elgsena? 
 

160Jei nesirūpinama vaikui, jei nėra užtikrinamos 

vaiko fizinei, protinei, psichologinei raidai 

būtinos sąlygos, jei nėra tenkinami vaiko 

poreikiai – tai yra vadinama apleistumu. 

Pavyzdžiui, nėra kreipiamas dėmesys į 

vaiką, nesirūpinama jo mityba, sveikata, 

ignoruojama tai, ką vaikas sako – tai yra 

tipiški apleistumo pavyzdžiai. Šie 

reikalavimai yra sąlygos, reikalingos norint 

būti fiziškai ir emociškai sveikiems. Nekreipti 

dėmesio į tinkamą vaiko mitybą, ignoruoti tai, 

ką jis sako, nesirūpinimas juo yra aplaidumo 

pavyzdžiai. Nekreipimas dėmesio į vaiko 

seksualinę raidą – taip pat yra vaiko 

apleistumo požymis. 

 

Piktnaudžiavimui vaiku ar prievartai yra 

būdingas sekantis elgesys: kalbėjimas su vaiku 

apie seksualinius dalykus, rodymas savo 

intymių vietų vaikui, vojerizmas, 

ekshibicionizmas, lytinis aktas, verčiant vaiką jį 

stebėti, prašymas, kad vaikas parodytų savo 

lytinius organus, apsinuoginimas vaiko 

akivaizdoje, vaiko apnuoginimas, vaiko 

stebėjimas tokiose privačiose erdvėse, kaip 

vonios kambarys, tualestas, persirengimo 

kabina, rodymas vaikui seksualinių daiktų, 

pornografinės medžiagos rodymas vaikui, 

vaiko įtraukimas ir išnaudojimas pornografijai, 

lytiniai santykiai su vaiku,vaiko bučiavimas, 

vaiko seksualus apkabinimas, prisilietimai, 

lytinių organų lietimas, glostymas – visi šie 

veiksmai yra seksualinės prievartos prieš vaiką 

pavyzdžiai. Apibendrinant galima pasakyti, kad 

seksualinė prievarta yra vaiko išnaudojimas 

siekiant patenkinti seksualinius poreikius vaikui 

nesutinkant arba nesuprantant. 

 

Tikslas10.2 Nepriežiūros ir prievartos 

suvokimo gerinimas. 
 

Nepriežiūros ir prievartos 

suvokimo gerinimas. 
 
Kad jūsų vaikas galėtų apsisaugoti nuo 

nepriežiūros ir prievartos, jis pirmiausia turi 

žinoti ir suprasti, kas yra nepriežiūra, 

prievarta, kas yra pavojus. Todėl turėtumėte 

paaiškinti savo vaikui, kas yra seksualinė 

prievarta ir nepriežiūra, ką reikėtų daryti, kai 

su tokiomis situacijomis susiduriama, kur 

kreiptis pagalbos. 



Taigi lytinio švietimo ir privatumo gebėjimų 

ugdymas atlieka labai svarbų vaidmenį. 

Turėtumėte dažnai kartoti apie tasi, kas yra 

privatumas, kas yra prievarta, kaip reikėtų 

saugotis. Kalbėti su vaiku turėtumėte, 

atsižvelgiant į jo individualias savybes. Jūs 

taip pat turėtumėte dirbti su vaiku ir todėl, 

kad jūsų vaikas neišnaudotų kitų, nenaudotų 

prievartos kitų atžvilgiu. 

 

Tikslas10.3 Išvardija simptomus asmeniui, 

kuris buvo apleistas ir patyrė seksualinę 

prievartą. 

 
Pagrindiniai požymiai (siomptomai) 

asmens, patyrusio apleistumą ir 

seksualinę prievartą 

 
Jei jūsų vaikas patyrė seksualinę 

prievartą gali pasireikšti: fiziniai, 

emociniai, elgesio simptomai. Jie gali 

pasireikšyi seksualinės prievartos 

metu ar po jos. Emociniai simptomai 

gali būti įvardijami kaip prisiminimas 

išgyventos situacijos, ypatingas 

jautrumas dirgikliams, depresija, 

nuolatinisgalvojimas apie įvykį, 

padidėjęs nerimas, miego sutrikimai. 

Elgesio simptomai gali būti įvardijami 

kaip: per didelis sąstingis, uždarumas 

ar per didelis lytinis potraukis, miego 

sutrikimai, dažnas verksmas, 

rėkimas, kai nėra pagrindo rėkti. 

Kalbant apie fizinius simptomus, tai 

gali būti 

 

per didelis niežulys ar nuolatinis, itin dažnas 

intymių vietų plovimas, sužeistų vietų 

jautrumas, traukuliai, skrandžio skausmai, 

vėmimas ir kt. Šitos patirtys niekur nedingsta ir 

suaugus. Apleistumas ir seksualinė prievarta 

gali tapti pagrindinėmis priekabiavimo, įvairių 

psichologinių sutrikimų, tokių kaip depresija, 

seksualinės disfunkcijos (negalėjimas 

atsipalaiduoti, nepaisant fizinių problemų, 

sunkumai tuštinantis, skausmas, sutrikusios ir 

nereguliarios menstruacijos), narkotikų 

vartojimas ir pan. Priežastimis. 
 
 
Tikslas 10.4 Paaiškinti būdus, kaip elgtis 

nepriežiūros ar seksualinės prievartos 

atveju. 

 
Kaip reikėtų elgtis nepriežiūros ar 
seksualinės prievartos atveju  
Kai pastebite minėtus simptomus turėtumėte 
pagalvoti, kad tikėtina, jog tai rodo nepriežiūrą 
ar patirtą seksualinę prievartą.  161   
Turėtumėte, vadovaujantis įstatymais, pranešti 

apie prievartos prieš vaikąatvejį. Tai yra 

privaloma. Reikėtų susisiekti su institucijomis, 

kurios dirba šioje srityje. Jei jūsų vaikas patyrė 

prievartą, jam būtina pagalba. 



Tai gali būti žmonės, įstaigos, organizacijos 
ir kt. Pavyzdžiui: 

 

1) Vaiko teisių apsaugos tarnybą; 
2) Policiją; 
3) Vaikų liniją, jaunimo liniją, tėvų liniją; 
4) Prokuratūrą. 

 

Kai vaikas išmoks atpažinti prievartą ir apleistumą, jis 

taip pat galės reaguoti adekvačiai į atitinkamas 

situacijas. Jis tai atpažins ir reaguos, kreipsis į 

reikiamas institucijas, organizacijas. 

Dėl šios priežasties į mokymo procesą 

galėtumėte įtraukti ir tokius specialistus, 

kaip: mokytojai, specialiojo ugdymo 

mokytojai, pareigūnai, gydytojai, pagalbos 

linijų darbuotojai ir pan. 

 
GLOBĖJO VEIKLA 

 
Tikslas 10.5 Suteikti reikiamų žinių, 

atpažįstant apleistumą ir seksualinę 
prievartą. 
 

Mokymo metodai ir priemonės:Tiesioginis 

pasakojimas, vaidinimas. 
 
Mokomoji medžiaga ir įranga / Mokymo 
technologijos ir priemonės: Lėlės 
 

Pasirengimas mokymui: 
 

• Ar jūsų vaikas pasirengęs įgyti 
įgūdžių? Ar jis / ji turi reikiamų įgūdžių? 
„Ar gali vaikas atkreipti dėmesį į tai, ką 

parodote, ir palaikyti dialogą bent 5 minutes?“, 

„Ar vaikas gali suvokti klausimus ir 

instrukcijas? “, „Ar gali jus atkartoti? Jei 

atsakymas į šiuos klausimus yra „Taip“, galite 

pradėti ugdymo procesą, o jei „Ne“ - pirmiausia 

suteikite asmeniui šiuos pagrindinius įgūdžius. 

Šiame procese atkreipkite dėmesį į 

bendradarbiavimą su ekspertais ir . 

 

• Vaiko turimų įgūdžių nustatymas/ 

Įvertinimas 
 
 



 
Pirmiausia įvertinkite vaiko žinias apie 

privatumą, pasitikėjimo ratą, gerą ir blogą 

prisilietimus. Sukurkite ir naudokite trumpas 

istorijas. Jas papasakokite vaikui ir 

pasiteiraukite, kaip jis mano, kuris elgesys 

buvo nepriežiūros ir seksualinės prievartos 

pavyzdys. Įsitikinkite, kad lėlė, kurią naudosite 

pasakojimo metu, yra pakankamai didelė, kad 

vaikas galėtų ją gerai matyti, įdėmiai apžiūrėti. 

Registracijos formoje pažymėkite (+) kai vaikas 

teisingai atlieką užduotį, (-) kai vaikas negeba 

atlikti užduoties/neteisingai atlieka. 

 

• Aplinkos paruošimas 
Mokymosi aplinka turėtų būti paruošta, 

atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius. 

Užduotį galite atlikti vaiko kambaryje. 

Pašalinkite visus nereikalingus daiktus ar 

priemones, kurie gali blaškyti ar atitraukti 

dėmesį (žaislus, maistą ir pan.). Taip pat 

mokymosi proceso metu labai svarbu 

užtikrinti asmens privatumą. Paruoškite 

aplinką, atsižvelgdami į mokomo vaiko 

savybes. Pašalinkite visus nereikalingus 

daiktus ar priemones, kurie asmenį blaškytų. 

Iš anksto būkite paruošę mokymų medžiagą, 

kurią naudosite. Jei vaikas negali sėdėti prie 

stalo, atlikti užduotį gali sėdėdamas ant 

žemės. 

 

• Dėmėsio koncentracija 
Norėdami sukoncentruoti vaiko dėmesį 

pradėjus mokyti, pateikite vieną iš klausimų, 

pavyzdžiui, „Ar esi pasiruošęs dirbti“? / „Ar 

norėtum dirbti su manimi“? / „Jei esi 

pasirengęs dirbti, pradėkime“! / „Galime 

pradėti“! Arba: „Matau esi pasiruošęs galime pradėti“!  

Paaiškinkite: „Šiandien mes sužinosime, ką reikėtų 

daryti, kai žmonės, kurie nepriklauso pasitikėjimo 

ratui, nori jus nuskriausti, sužesti, įskaudinti". 



Pratybos:  
 

Veikla 1: Atpažįstu nepriežiūrą ir 

seksualinę prievartą 

 

Veikla 1: “Dabar pažvelk į mano turimą vaiką 
(žaislą). „Matai, čia yra berniukas? Koks yra 
vaiko vardas? Gerai Vardas yra. Pažvelk į 
vaiką, žaidžiantį parke (Žaislu pavaizduokite 
vaiką, žaidžiantį parke). Ką berniukas veikia 
parke? Taip, jis žaidžia. Kažkas priėjo prie 
vaiko (Pademonstruokite, ką nors, kas prieina 
prie žaislo ir nori jį apkabinti.) Ką daro asmuo, 
ateinantis prie vaiko? Taip, jis nori apsikabinti 
Paaiškinkite vaikui: „Apkabinimas be leidimo 
yra prievarta. Prievarta yra blogas ir 
neleistinas veiksmas”. 
 
Veikla2: “Dabar pažvelk į mano turimą vaiką. 
Čia yra berniukas, matai? Šis vaikas žaidžia 
lauke. Ką jis žaidžia lauke? Taip, vaikas 
žaidžia ....... lauke (jūsų vaikas gali pasakyti 
mėgstamą žaidimą). Kai vaikas žaidžia, 
kažkas prieina ir paliečia jo intymią vietą. 
informuokite savo vaiką sakydamas: „Šis 
prisilietimas yra prievarta.Prievarta yra blogas, 
neleistinas, draudžiamas veiksmasׅ“. 
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Veikla 3: (Galite naudoti daugiau nei vieną 
žaislą) „Dabar pažvelk į mano vaikus. Čia yra 
vaikai, matai? (Pavaizduokite vaikus, 
žaidžiančius su jūsų rankoje esančiais žaislais). 
Vaikai žaidžia namuose. Ką vaikai žaidžia 
kartu? Vaikai žaidžia ………. kartu. Vienas iš 
namuose buvusių žmonių be leidimo bandė 
paimti vieną iš vaikų “. Informuokite savo vaiką 
sakydami: „Žiauru, jei kažkas ima tave ant savo 

kelių ir paliečia be tavo leidimo. Prievarta yra 
blogas, neleistinas, draudžiamas veiksmasׅ“ 
Veikla 4:„Dabar pažvelk į mano turimą vaiką. 
Čia yra berniukas, matai? Kažkas bandė 
pabučiuoti berniuką į lūpas (Parodykite tai, 
naudodami žaislą). Informuokite savo vaiką 
sakydami: „Tai yra prievarta, kai tave kažkas 
bučiuoja be tavo leidimo ir ypač jei tas kažkas 
yra svetimas ir nepriklauso pasitikėjimo ratui. 

Prievarta yra blogas, neleistinas, 
draudžiamas veiksmasׅ“. 
Veikla 5: “Dabar pažvelk į mano turimą vaiką. 

Ar matėte čia vaiką? Vakare vaikas žaidė lauke. 
Tada jis norėjo grįžti namo. Bet jis pamatė, kad 
kitas vaikas verkia priešais jų namus. Berniukas 
pasakojo, kad motina jį paliko. Informuokite 
savo vaiką sakydami, kad vaikų palikimas yra 
vaiko apleistumas. Apleistumas yra blogas 
dalykas. ”  
Veikla 6:“Dabar pažvelk į mano turimą vaiką. Ar 
matėte čia vaiką? Šis vaikas labai susirgo, jis 
meluoja (Pavaizduok, naudojant lėlę sergantį 
vaiką). Kol vaikas sirgo, jo niekas nevedė pas 
gydytoją. Vaikas labai serga. Niekas juo 
nesirūpino. informuokite savo vaiką sakydami, 
kad nevesti vaiko pas gydytoją – tai vaik 

aplesitumas. Apleistumas yra blogas dalykas.   

Paaiškinus vaikui, kas yra apleistumas, o 
kas yra prievarta, atlikite užduotis, 
naudodami kitas situacijas.Užduotis 
kartokite. 

 

 

 

Apibendrinimas - Stebėjimas:  

 

Taip pat turėtumėte dirbti su vaiku 
skirtingose aplinkose. Įsitikinkite, kad 
mokyme dalyvauja jūsų vaikas ir asmenys, 
priklausantys pasitikėjimo ratui. Reikėtų 
nuolat atlikti stebėjimą ar vaikas neužmiršo 
įgytų žinių. Kontroliniai stebėjimai gali būti 
atliekami intervalais po 1 mėn. ar 2 mėn., 
atsižvelgiant į vaiko gebėjimus bei poreikius. 
Vaiką stebėkite įvairiose aplinkose, 
bendraujant su įvairiais žmonėmis. Į pagalbą 
galite pasitelkti mokytojus ir pan. 
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Įvertinkite vaiko įgūdžius ir žinias, 
naudodami registracijos formą: „Nepriežiūra 
ir seksualinė prievarta“.Teisingus atsakymus 
žymėkite (+), neteisingus – (-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 



“Nepriežiūra ir seksualinė prievarta“ 

Vaiko vardas ir pavardė: 

Kriterijus: 100% 
 
Užduotis: Pasakyk man, ar šiame sakinyje aprašytą situaciją gali pavadinti nepriežiūra ar 

eksualine prievarta? 

 Įvertinimas        

Tikslo elgesys 
Prieš tyrimą Tyrimo metu  Po tyrimo 

        
          

 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2  
1. Apkabinimas be leidimo yra prievarta. 

 
2. Intymių vietų lietimas yra prievarta. 

 
3. Suspaudimas glėbyje ir apkabinimas be 

leidimo yra prievarta 
 
4. Bučinys į lūpas yra prievarta 

 

5. Vaiko atsisakymas yra nepriežiūra.  

6. 
Nevedimas vaiko pas gydytoją, kai jis serga 
yra nepriežiūra. 

165 . 

Teisingų atsakymų skaičius  
   

Mokymų skaičius, parenkamas atsižvelgiant į vaiko žinias bei gebėjimus. Pasiekti rezultatai žymimi (+), 

nepasiekti rezultatai žymimi (−). 
 

Paaiškinimai ir apibendrinimai: 

Suraskite kuo daugiau skirtingų 

pavyzdžių, susijusių su vaiko 

nepriežiūra ir seksualine prievarta, 

vaiko atsakymus užrašykite 

individualioje registracijos formoje. 



Tikslas 10.6 Pristatyti 

intervencijos būdus ir 

metodus nepriežiūros ir 

seksualinės prievartos 

atvejais. 
 

Mokymo metodai ir 

priemonės: Tiesioginis 

pasakojimas 

 

Mokymo įranga / Mokymo 

technologijos ir 

priemonės: Kartonas, 

paties vaiko nuotrauka, A5 

dydžio šeimos narių, 

esančių pasitikėjimo rate 

nuotraukos, kitų asmenų 

esančių pasitikėjimo rate 

nuotraukos, jūsų vietovėje, 

esančios policijos 

nuotrauka, klijai, žaislinis 

telefonas (dideli skaičiai, 

telefone turi būti galimybė 

paspausti mygtukus), 

paveikslėlių kortelės. 
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Skubi 
pagalba 
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Skubi 
pagalba 

1

6

6 



 
 
 

 

Vaiko nuotrauka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šeimos narys, 
priklausantis 

Šeimos narys, 
priklausantis 

Šeimos narys, 
priklausantis Šeimos narys 

pasitikėjimo pasitikėjimo pasitikėjimo pasitikėjimo 

ratui ratui ratui rate 
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Mokyklos 
personalas, 

priklausantis 

Mokyklosperson
alas, 

priklausantis 

Mokyklos 
personalas, 

priklausantis 

Mokyklos 
personalas 

pasitikėjimo pasitikėjimo pasitikėjimo pasitikėjimo 

ratui ratui ratui rate 
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Pasiruošimas mokymui: 

 

• Ar jūsų vaikas pasirengęs įgyti 

įgūdžių? Ar jis / ji turi reikiamų įgūdžių? 
 

„Ar vaikas gali išlaikyti dėmesį; ar gali palaikyti 

pokalbį bent 5 minutes“?„Ar vaikas gali suvokti 

klausimus ir suprasti pateiktas užduotis“?,„Ar 

vaikas gali antrinti, pakartoti tai, ką Jūs 

pasakote“?Jei „Taip“, tuomet galite pradėti 

ugdymo procesą, o jei „Ne“ – pradėkite nuo 

šių įgūdžių formavimo. Į procesą įtraukite 

šeimą ir su ja bendradarbiaukite. 
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• Vaiko turimų įgūdžių nustatymas/ 

Įvertinimas 

 
Paklauskite: „Kur ir kam galime pranešti apie 

nepriežiūrą / prievartą? Papasakok man“.  

 

• Aplinkos paruošimas 
Mokymosi aplinka turėtų būti paruošta, 

atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius. 

Užduotį galite atlikti vaiko kambaryje. 

Pašalinkite visus nereikalingus daiktus ar 

priemones, kurie gali blaškyti ar atitraukti 

dėmesį (žaislus, maistą ir pan.). Taip pat 

mokymosi proceso metu labai svarbu 

užtikrinti asmens privatumą. Paruoškite 

aplinką, atsižvelgdami į mokomo vaiko 

savybes. Pašalinkite visus nereikalingus 

daiktus ar priemones, kurie asmenį blaškytų. 

Iš anksto būkite paruošę mokymų medžiagą, 

kurią naudosite. Jei vaikas negali sėdėti prie 

stalo, atlikti užduotį gali sėdėdamas ant 

žemės. 

 

• Dėmesio koncentracija 
 

Bakım veren kişi olarak çocuğunuzun tanıdığı Çocuğun dikkatini çekmek için “Şimdi senin- 
 

birini aramasını ve aradığı kişi ile konuşması- le çalışmaya başlıyoruz. Hazır görünüyor- 
 

nı sağlayınız. Arama yaptığı kişi ile daha ön- sun hadi başlayalım.” gibi dikkat sağlayıcı 
 

ceden belirlediğiniz bir konuda (örneğin gün cümleler kullanınız. Çocuğunuza ihmal ve 
 

içinde  yaptığı  şeyler)  soru-cevap  şeklinde istismar durumunda ne yapması gerektiğinin 
 

iletişim kurmasını sağlayınız. Söylemek iste- bilmesinin önemli olduğunu söyleyiniz. “Biri 
 

diklerini ne şekilde ifade ettiğini (tek kelime ile senin özel bölgene dokunduğunda, seni aç 
 

mi cevap veriyor yoksa gün içinde yaptıklarını bıraktığında, canını yaktığında ne yapman 
 

açık ve net anlaşılır bir şekilde ifade ediyor gerektiğini bilmelisin. Bunu bilmen vücudu- 
 

mu?) gözlemleyiniz. Çocuğunuzun telefonda nu koruman ve zarar görmemen için önem- 
 

konuşurken kurduğu cümleleri bilmeniz ça- lidir. Çocuğunuzun öğreneceği bu beceriyi 
 

lışmayı gerçekleştirirken size bu çalışmada nerede kullanacağını anlaması için “Şimdi 
 

yol gösterici olacaktır. Ardından çocuğunuza seninle ihmal/istismar durumunda bunu nasıl 

Kaip globėjas, įsitikinkite, kad jūsų vaikas 
paskambino pažįstamam asmeniui ir kalbėjo 
su juo. Įsitikinkite, kad jūsų vaikas susisiekia 
su reikiamu asmeniu ir kalbėjosi minima tema 
(pavyzdžiui apie tai, kas jam nutiko) pagal 
klausimų – atsakymų metodą . Stebėkite, ar 
jūsų vaikas aiškiai ir tiksliai pasakoja (aiškiai, 
suprantamai, konkrečiai).  

Norėdami sukoncentruoti vaiko dėmesį 
pradėjus mokyti, pateikite vieną iš klausimų, 
pavyzdžiui, „Ar esi pasiruošęs dirbti“? / „Ar 
norėtum dirbti su manimi“? / „Jei esi 
pasirengęs dirbti, pradėkime“! / „Galime 
pradėti“! Arba: „Matau esi pasiruošęs galime 
pradėti“!  
Paaiškinkite: „Šiandien mes sužinosime, ką 
reikėtų daryti, kai žmonės, kurie nepriklauso 
pasitikėjimo ratui, nori jus nuskriausti, 
sužesti, įskaudinti".Sakykite vaikui: „Kai kas 
nors pažeidžia tavo asmeninę erdvę, 
palieka tave alkaną, įskaudina, turėtum 
žinoti, ką daryti. Tai svarbu norint apsaugoti 
savo kūną ir išvengti žalos. Kad jūsų vaikas 
suprastų, kur naudoti šį įgūdį, galite 
pasakyti: „Dabar mes sužinosime, kaip 
pranešti apie nepriežiūrą ir prievartą. 
piktnaudžiavimą. Aplaidumas ir 
piktnaudžiavimas yra blogi dalykai. 

 



Labai svarbu nedelsiant pranešti apie tai 

pranešti. Jei iš karto apie tai praneši, 

apsisaugosi nuo skriaudiko, užpuoliko”. 

 

Pratybos: 

 

Veikla 1: Žinau, ką daryti nepriežiūros/ 

seksualinės prievartos atveju. 

 
Sėdėkite su vaiku vienas šalia kito arba L 

formos būdu. Paimkite didelį kartoną, 

flomasterį ir nuotrauką. "Aš žinau, ką daryti, 

nepriežiūros / prievartos atveju". Parašykite 

tekstą. Parodydami vaikui jo nuotrauką, 

paklauskite: „Kas čia“? Skirkite pakankamai 

laiko atsakyti. Priklijuokite vaiko nuotrauką prie 

kartono sakydami: „Taip, tai tavo nuotrauka”. 

 

Parodykite vaikui korteles su šeimos narių 

nuotraukomis ir paaiškinkite, ar jie namuose 

patyrė nepriežiūrą / prievartą. Pasakykite, kad 

„kai kas nors paliečia tave ar tavo intymias 

vietas, turėtum apie tai pasakyti savo motinai, 

tėvui, mokytojui (galite pasakyti pasitikėjimo 

rate, esančių asmenų vardus ir pavardes)“. 

Tada paklauskite vaiko: „Na, jei patyrei 

prievartą, kam turėtum apie tai pasakyti?“ 

Duokite jam pakankamai laiko atsakyti į 

užduotą klausimą. Kai jūsų vaikas pateiks 

teisingą atsakymą, apdovanokite jį sakydamas 

„Gerai padirbėjai, puiku ir pan.". 

Ant vaiko kartono priklijuokite šeimos narių 

nuotraukas. 
  
"Jei patyrei prievartą mokykloje, kam turėtum apie tai 

pasakyti? "Paprašykite jo atspėti. Jei jis atsakys 

teisingai, apdovanokite jį. Jei jis atsakys neteisingai, 

pasakykite: „Dabar pažiūrėkime į nuotraukas. Kaip 

manai, kam iš šitų žmonių turėtume apie tai 

pasakyti“?"Padovanokite savo vaiko mokytojo 

paveikslėlį ir tekstą. Parodydami paveikslėlyje esantį 

asmenį savo vaikui, pasakykite:" Žiūrėk, ar pažįsti 

savo mokytoją"? Paprašykite vaiko perskaityti 

straipsnį: „Mokytojas konsultantas“. Jei jis / ji nemoka 

skaityti, tiesiog pasikalbėkite apie paveikslėlį, 

perskaitykite tekstą. "Jei esate mokykloje, turite 

pasakyti mokytojui konsultantui." 

Paaiškinkite, kam jūsų vaikas turėtų apie tai pasakyti. 

Tada paklauskite: „Ką darytumėte, jei tuo metu 

nebūtų patarėjo arba nerastumėte mokytojo?“, 

Palaukite jo atsakymo. Jei jūsų vaiko atsakymas 

teisingas, apdovanokite jį, jei jis neteisingas, 

turėtumėte pasakyti savo vaikas: „Turėtum pasakyti 

kitiems mokytojams, kurie priklauso pasitikėjimo 

ratui“. Pristatykite kitus mokytojus klausdami, pvz., 

„Kas yra šie mokytojai?“ „Kokie jų vardai?“ ir 

paaiškinkite sakydami: „Jei nerandate mokytojo 

konsultanto, apie netinkamą elgesį, galite pasakyti 

kitiems pasitikėjimo rate, esantiems mokytojams". 

Atsakykite į savo vaiko klausimus, jei tokių yra. Taip 

pat vaiko pasiteiraukite: „O kas yra kiti jūsų mokyklos 

mokytojai, kokie jų vardai’’? 

1
6
9 



Pasikalbėkite su vaiku apie jo mokytojus ir apie 

tai, ką galima pasakyti šiems mokytojams.  

Tada prie kartono priklijuokite mokytojų 

nuotraukas. 

Ir vėl užduokite klausimą: „Jei ten nėra nė 

vieno žmogaus, kuriam galėtum pranešti apie 

tai, kas tau nutiko, ką tuomet darai“?Jei jūsų 

vaikas atsako teisingai, apdovanokite jį. Jei 

jūsų vaikas neatsako arba neteisingai atsako, 

parodykite policijos nuotrauką. Klausk: „Ką čia 

matai? Kaip manai, kas tai“? Paaiškinkite 

sakydami: „Policija mus saugo, sergsti, kad 

niekas nedarytų nusikaltimų“. „Jei 

paskambinsime 112, tave sujungs su policija“, 

„112 yra skubios pagalbos numeris“. 

Pasakykite: „Gali pranešti apie nusikaltimą, 

paskambinęs telefonu 112“. Sakykite: 

„Pažaiskime“. Paimkite žaislinį telefoną. 

Pastatykite telefono aparatą prieš vaiką ir 

paaiškink: „Dabar parodysiu, kaip galėtum 

paskambinti šiuo telefonu, pranešti apie 

nusikaltimą ir paprašyti pagalbos“. 

Apsimeskite, kad renkate numerį ir skambinate 

skubios pagalbos numeriu, naudodami žaislinį 

telefoną“.Kai jūs parodysite, paprašykite, kad 

vaikas padarytų tą patį, ką padarėte ir 

jūs.Pasakykite, kad kai vaikas paskambina turi 

pasakyti, kas skambina, iš kur skambina. Taip 

pat vaikas turi pasakyti, kad patyrė nepriežiūrą 

arba seksualinę prievartą. Pasiteiraukite su 

kuo dar galėtumėte susisiekti be policijos. 

Paprašykite vaiko atspėti. Tada parodykite 

pagalbos linijų numerius. Šios pagalbos 

numeriai turi būti paruošti, atsižvelgiant į tą 

vietovę, kurioje esate. 

 
 

Apibendrinimas - Stebėjimas: 
Taip pat turėtumėte dirbti su vaiku 

skirtingose aplinkose. Pavyzdžiui, galite 

naudotis mokyklos aplinka. Galite naudoti 

skirtingus situacijas. Įsitikinkite, kad mokyme 

dalyvauja jūsų vaikas ir asmenys, 

priklausantys pasitikėjimo ratui. Reikėtų 

nuolat atlikti stebėjimą ar vaikas neužmiršo 

įgytų žinių. Kontroliniai stebėjimai gali būti 

atliekami intervalais po 1 mėn. ar 2 mėn., 

atsižvelgiant į vaiko gebėjimus bei poreikius. 

Vaiką stebėkite įvairiose aplinkose, 

bendraujant su įvairiais žmonėmis. Į pagalbą 

galite pasitelkti mokytojus ir pan. 
 

Matavimas ir Įvertinimas: 

 

Įvertinkite savo vaiko rezultatus prieš tyrimą, 

tyrimo metu ir po tyrimo, naudodami pavyzdį 

„Aš žinau, ką daryti, susidūrus su 

nepriežiūra/seksualine prievarta“. Tada 

pateikite vaikui užduoti. Paklauskite: „Kur 

galime pranešti apie nepriežiūros ar 

seksualinės prievartos atvejus? Atsakymus 

įrašykite į registracijos formą. 

1
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„Aš žinau, ką daryti, susidūrus su nepriežiūra/seksualine prievarta“.  
Vaiko vardas ir pavardė:  
Kriterijus: 100% 
Užduotis: Pasakyk: „„Kur galime pranešti apie nepriežiūros ar seksualinės prievartos 
atvejus“? 

 Įvertinimas        

Tinkama elgsena 
Prieš tyrimą Tyrimo metu  Po 

        
tyrimo          

 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2  
1) Jis sako, kad privalo apie tai pranešti šeimos nariams. 
 
2) Jis sako, kad privalo apie tai pranešti atitinkamai tarnybai. 
 
3) Jis sako, kad privalo apie tai pranešti kitiems mokyklos mokytojams. 
 
 
4) Jis sako, kad privalo pranešti Vaikų apsaugos tarnybai. 
 
5)  
 
6) Jis sako, kad jis privalo pranešti apie tai artimiausiame policijos komisariate arba 
prokuratūrai. 

  
  

7) Jis sako, kad privalo pranešti 

pagalbos telefonu 112 → pagalbos 

tarnybai. 

8) Jis sako, kad privalo pranešti 

pagalbos linijoms 

 
 
Teisingųatsakymų skaičius 

 

 

 

 

 

* Mokymų skaičius, parenkamas atsižvelgiant į vaiko žinias bei gebėjimus. Pasiekti rezultatai žymimi 

(+), nepasiekti rezultatai žymimi (−). 
 
 
Paaiškinimai ir apibendrinimai: 
Parenkite iš anksto vaikui veiksmų scenarijų 
tuo atveju, jei jis patirtų nepriežiūrą ar 
seksualinę prievartą. Parenkite sąrašą asmenų, 
į kuriuos jis galėtų kreiptis, sąrašą veiksmų, 
kuriuo vadovaudamasis veiktų, telefonų sąrašą, 
kuriais galėtų paskambinti. 
 

ir laikykite tai namuose, žinomoje vietoje. Dažnai kartu 
su vaiku kartokite veiksmus, kuriuos vaikas turės atlikti 
nepriežiūros ar seksualinės prievartos atvejais. 
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GAIRĖS NEGALIĄ,  
TURINČIŲ ASMENŲ 
SANTUOKOS 
SUDARYMUI 
 
 

11 
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11. NEIGALIŪJŲ SANTUOKOS 

GAIRĖS 

 
Pateikti informaciją apie negalią, turinčių 

asmenų santuokos sudarymo teisinį 

reglamentavimą. 

 
KĄ TURI ŽINOTI GLOBĖJAI 

 
Tikslas 11.1 Pristatyti teisinius dokumentus, 

reglamentuojančius santuokos sudarymą. 

 

Tikslas 11.2 Pristatyti santuokos sudarymo 

problematiką. 

Negalią, turinčių asmenų santuokos 

sudarymo galimybės 

 
Yra pagrindiniai teisiniai dokumentai, 
reglamentuojantys santuokas sudarymą. 
Juose nėra išskiriami asmenys, turintys 
negalią, todėl proto negalią turinčių asmenų 
santuokos sudarymo galimybės yra ribotos, 
jei jie teismo yra pripažinti neveiksniais ar 
riboto veiksnumo. Ši problema nėra 
analizuojama ir keičiama, todėl apribojamos 
neįgaliųjų teisės į santuoką, teisė sukurti 
šeimą, įsivaikinti ir auginti vaikus, ir suteikti 
tinkamos pagalbos paslaugas, siekiant 
užtikrinti šeimų, kuriose yra neįgalių tėvų ir 
(arba) neįgalių vaikų, teisę į šeimą ir namus. 
Pažymėtina, kad Respublikos civilinio 
proceso kodekse yra nustatytas asmens 
veiksnumo ribojimasir įteisintos teisinio 
reguliavimo nuostatos dėl asmens 
pripažinimo neveiksniu šeimos teisinių 
santykių srityje ir dėl asmens teisės priimti 
sprendimus šioje srityje ribojimo. 

SANTUOKOS SUDARYMO SĄLYGOS (LR 

CIVILINISKODEKSAS) 

3.12 straipsnis. Draudimas tuoktis tos pačios 

lyties asmenims 

Santuoką leidžiama sudaryti tik su skirtingos 

lyties asmeniu. 

3.13 straipsnis. Santuokos savanoriškumas 

1. Santuoka sudaroma laisva vyro ir moters 

valia. 

2. Bet koks grasinimas, prievarta, apgaulė ar 

kitokie valios trūkumai yra pagrindas santuoką 

pripažinti negaliojančia. 

3.14 straipsnis. Santuokinis amžius 

1. Santuoką leidžiama sudaryti asmenims, 

kurie santuokos sudarymo dieną yra 

aštuoniolikos metų. 



3.15 straipsnis. Veiksnumas 

1. Asmuo, įsiteisėjusiu teismo 

sprendimu pripažintas neveiksniu 

šioje srityje, negali sudaryti 

santuokos. 

2. Ribotai veiksnus šioje srityje 

asmuo negali sudaryti santuokos be 

rūpintojo rašytinio sutikimo. Jeigu 

rūpintojas sutikimo neduoda, ribotai 

veiksnaus šioje srityje asmens 

prašymu leidimą sudaryti santuoką 

gali duoti teismas. 

3. Jeigu paaiškėja, kad yra iškelta 

byla dėl vieno iš ketinančių 

susituokti asmenų pripažinimo 

neveiksniu šioje srityje, santuokos 

registracija turi būti atidėta iki 

teismo sprendimo iškeltoje byloje 

įsiteisėjimo. 

Taigi didžiausias iššūkis, kurį turėtų 

įveikti proto negalią, turintys 

asmenys, norintys sudaryti 

santuoką – veiksnumas. 

JUNGTINIŲ TAUTŲ NEĮGALIŲJŲ 

TEISIŲ KONVENCIJOS IR JOS 

FAKULTATYVAUS PROTOKOLO 

NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ 

KONVENCIJOJEakcentuoja šių 

iššūkių įveiką pašalinus neįgaliųjų 

diskriminavimą visais klausimais, 

susijusiais su santuoka, šeima, 

tėvyste (motinyste) ir asmeniniais 

santykiais, lygiai su kitais asmenimis, 

siekdamos užtikrinti, kada) būtų 

pripažinta visų neįgaliųjų, kurie yra 

sukakę santuokinį amžių, teisė 

susituokti ir sukurti šeimą esant 

laisvam ir visiškam asmenų, kurie 

ketina susituokti, sutikimui;b) būtų 

pripažintos neįgaliųjų teisės laisvai ir 

atsakingai priimti sprendimus dėl savo 

vaikų skaičiaus ir jų gimimo laikotarpių, 

taip pat teisė gauti informaciją pagal 

amžių, teisė į švietimą reprodukcijos ir 

šeimos planavimo klausimais ir būtų 

suteiktos priemonės, kurios leistų jiems 

pasinaudoti šiomis teisėmis;c) 

neįgalieji, įskaitant vaikus, lygiai su 

kitais asmenimis išsaugotų savo 

vaisingumą. 

Valstybės, šios Konvencijos Šalys, turi 

užtikrinti neįgaliųjų teises ir 

įsipareigojimus, susijusius su globa, 

rūpyba, įvaikinimu ar panašiais 

institutais, jeigu tokios sąvokos yra 

nacionalinės teisės aktuose; visais 

atvejais pirmenybė teikiama vaiko 

interesams. Valstybės, šios 

Konvencijos Šalys, turi teikti atitinkamą 

pagalbą neįgaliesiems, kai jie vykdo su 

vaikų auklėjimu susijusius 

įsipareigojimus. 

3. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, 

turi užtikrinti, kad neįgaliems vaikams 

būtų suteiktos lygios teisės, susijusios 

su šeimos gyvenimu. Siekdamos 

įgyvendinti šias teises ir užkirsti kelią, 



kad neįgalūs vaikai nebūtų nuslėpti, 

palikti, izoliuoti ir vengiama juos 

prižiūrėti, valstybės, šios Konvencijos 

Šalys, turi įsipareigoti teikti ankstyvą 

ir išsamią informaciją, paslaugas ir 

paramą neįgaliems vaikams ir jų 

šeimoms. 

4. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, 

turi užtikrinti, kad vaikas nebūtų 

atskirtas nuo savo tėvų prieš jų valią, 

išskyrus atvejus, kai kompetentingos 

institucijos, kurių sprendimus gali 

peržiūrėti teismas, pagal galiojančius 

įstatymus ir procedūras nusprendžia, 

kad toks atskyrimas yra būtinas dėl 

vaiko interesų. Vaikas jokiu būdu 

negali būti atskirtas nuo tėvų dėl savo 

neįgalumo arba dėl vieno ar abiejų 

tėvų neįgalumo. 5. O tais atvejais, kai 

artimieji giminaičiai negali pasirūpinti 

neįgaliu vaiku, valstybės, šios 

Konvencijos Šalys, deda visas 

pastangas, kad suteiktų jam 

alternatyvią tolesnės eilės giminaičių 

globą, o jeigu to nepavyksta padaryti 

– vietą bendruomenėje gyvenimo 

šeimoje sąlygomis. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 

neveiksniu ir globos reikalingu iš 

esmės gali būti pripažintas tik toks 

asmuo, kurio psichinė ar proto 

negalia nuolat ir visiškai apriboja 

galimybę jam orientuotis, dirbti, 

integruotis, būti ekonomiškai 

savarankiškam, pačiam daryti 

sprendimus ir už juos atsakyti. 

Naujajame Lietuvos Respublikos CK 

numatyta, kad asmuo gali būti 

pripažįstamas neveiksniu tik tose 

srityse, kur jis negali veikti 

savarankiškai ar su rūpintojo sutikimu, 

tose srityse jo vardu turi veikti 

globėjas. Kitose kasdieninio 

funkcionavimo srityse, kuriose asmuo 

iš dalies gali suprasti ir valdyti savo 

veiksmus, jam nustatomas ribotas 

veiksnumas bei skiriama rūpyba. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

CK pakeitimais, teismo nutartimi 

ekspertams yra pavedama įvertinti 

asmens psichikos sutrikimo laipsnį ir 

asmens pajėgumo spręsti klausimus 

vienoje ar kitoje asmens kasdieninio 

gyvenimo srityje lygį.  Pagal naujus 

Lietuvos Respublikos CK pakeitimus 

teismai naujai formuluoja klausimus 

teismo psichiatrams ekspertams, 

kuriuose prašoma detaliai įvertinti 

atskiras asmens funkcionavimo sritis 

pagal asmens gebėjimų lygį ir atsakyti 

ar asmuo: 

- gali savarankiškai; 

 - gali su pagalba iš dalies; 

- negali savarankiškai funkcionuoti tam 

tikrose savo gyvenimo srityse. 

Klausimų formuluotėse taikomas 

suprasti ir valdyti iš dalies variantas 

leidžia  įvertinti asmens ribotą 



gebėjimą suprasti ir realizuoti savo 

civilines teises atskirose jo 

funkcionavimo srityse. Atsakydami į 

šiuos klausimus teismo psichiatrai ir 

teismo psichologai ekspertai privalo 

detalizuoti tiriamo asmens gebėjimus 

pagal Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2015 m. gruodžio 10 d. įsakyme Nr. 

A1-742 išdėstytas asmens gebėjimų 

pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius 

sprendimus vertinimo sritis. Šios 

sritys suskirstytos į dvi pagrindines 

grupes: turtinių santykių ir asmeninių 

santykių. Turtinių santykių srityje 

ekspertinis sprendimas turi remtis 

tiriamo asmens kognityvinių gebėjimų 

lygio įvertinimu, adaptacijos lygio 

kasdieninėje veikloje nustatymu, 

turimo turto suvokimo ir gebėjimų 

disponuoti juo įvertinimu. 

 

Svarbiu šios informacijos šaltiniu gali 

būti socialinio darbuotojo pateikta 

pažyma, kuri turėtų tiksliai aprašyti 

tiriamo asmens kasdieninio 

funkcionavimo ypatu-mus ir jo 

savarankiškumo lygį. Asmeninių 

santykių srities įvertinimas reikalauja 

iš eksperto labai detalios tiriamojo 

asmeninių ir socialinių ryšių analizės, 

kuri gali remtis tik kokybišku kontaktu ir 

atidžiu pokalbiu su tiriamuoju, aptariant 

jo bendravimo su kitais asmenimis 

ypatumus bei įvertinant asmens 

socialinę orientaciją įvairiais jo 

asmeninio gyvenimo klausimais. 

Daugiametė ekspertinio darbo patirtis 

suponavo idėją, kad asmens riboto 

civilinio veiksnumo instituto įtvirtinimas 

gali pakeisti ne tik asmenų , 

priklausomų nuo psichoaktyvių 

medžiagų civilinio veiksnumo 

vertinimą, bet ir reikšmingai koreguoti 

asmenų, sergančių lėtiniais psichikos 

sutirikimais, civilinio veiksnumo 

įvertinimą, atsižvelgiant į išlikusių 

gebėjimų funkcionuoti atskirose 

gyvenimo srityse lygį. 

Taigi remiantis aukščiau pateiktais 

teisiniais dokumentais, galima daryti 

išvadą, kad negalią, turinčių asmenų 

santuokų sudarymo klausimas yra itin 

probleminė sritis, kuri turėtų būti 

analizuojama, tiriama, vertinama, 

tobulinama, keičiama. 
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12. INDIVIDUALIZUOTO MOKYMO PLANO 

RENGIMAS, ATSIŽVELGIANT Į 

SEKSUALINĘRAIDĄ 
 

Suteikti reikiamų žinių ir įgūdžių individualus 

mokymo plano rengimui. 
 

Tikslas 12.1 Nustatyti asmens poreikius 

seksualinės raidos kontekste. 

 
Tikslas 12.2 Bendradarbiauti, rengiant 

mokymo planą. 

 
Naudojami priedai: 

 

1 PRIEDAS (Lytinio švietimo veiklos rezultatų 
nustatymo forma) 
2 PRIEDAS (Individualaus švietimo plano 
forma) 
3 PRIEDAS(Seksualinėsraidospasiekimų 
vertinimo forma) 

 

IEP kūrimo procesas 

 

Kad galėtumėte užtikrinti vaiko seksualinę raidą, 

turėtumėte sutikti su tuo, kad seksualinėraida 

yra raidos sritis, kuria turėtų būti rūpinamasi. 

Taigi užpildykite „Lytinio švietimo veiklos 

rezultatų nustatymo formą“, kad galėtumėte 

bendradarbiauti. Šioje 1 PRIEDO formoje būtinai 

atsakykite į kiekvieną punktą „Taip“ arba „Ne“. 

Pildydami formą galite keistis informacija su 

asmenimis, priklausančiais vaiko pasitikėjimo 

ratui. Atsakymas: „Taip“, susijęs su tuo, ką jūsų 

vaikas gali padaryti. Atsakymas: „Ne“, nurodo į 

tai, su kuo turėtumėte dirbti. Užpildę 1 PRIEDĄ, 

užpildykite 2 PRIEDĄ. Galiausiai užpildyktei 3 

PRIEDO formą. 



1 PRIEDAS: „Lytinio švietimo veiklos rezultatų nustatymo forma“ 
 
     

Pasiekimas Taip Ne Paaiškinimas  

Skiria tualetą ir vonios kambarį.     

Atpažįsta intymias kūno vietas.     

Žino privačias namų erdves.     
Geba naudotis privačiomis erdvėmis pagal poreikį.     

Įeina į kitų asmenų privačias erdves tik gavęs leidimą.     
Miega savo lovoje vienas     

Susitvarko savo privačią erdvę     
Atpažįsta pasitikėjimo ratui, priklausančius asmenis     

Kai reikia, prašo pagalbos tų asmenų, kurie priklauso pasitikėjimo ratui     
Skiria gerą prisilietimą nuo bogo prisilietimo     

Žino, kaip elgtis, jei kažkas netinkamai liečia     
Atpažįsta lyčių vaidmenis     

Elgiasi pagal lyčiai būdingus vaidmenis     
Rengiasi pagal lytį     
Seka menstruacijų ciklą     

Žino, kaip naudoti ir naudoja įklotus menstruacijų metu     
Vilki apatinius    

189 Geba nusirengti (apatinius rūbus, viršutinius rūbus)    
Masturbuojasi     

Žino, kur tai gali daryti     
Nesileidžia bučiuojamas be leidimo, sutikimo     

Pastebi, vykstančius kūno pokyčius paauglystėje     
Maudosi vienas     

Neatidaro privačių erdvių     
Neaatidaro kitų privačių zonų.     

Prašo leidimo paliesti, prisiliesti     

Neliečia savo intymių vietų viešoje erdvėje, tik privačioje     
Neliečia kitų asmenų intymių vietų     

Gamtinius reikalus atlieka tik tualete     
Susitvarko ir nusiprausia po masturbacijos     

Neliečia seksualinių temų kasdienių pokalbių metu     
Kai jis yra apleistas ir skriaudžiamas, jis pasako pasitikėjimo rato 
asmeniui.     
Patyręs nepriežiūrą ar seksualinę prievartą apie tai praneša asmenimis, 
priklausantiems pasitikėjimo ratui     
Papasakoja apie nepriežiūrą ir prievartą     

Žino, kur kreiptis pagalbos nepriežiūros ir seksualinės prievartos atveju 
(pav. pagalbos telefonai)     
     



     



2 priedas 
 

INDIVIDUALUS ŠVIETIMO PLANAS 

 

Vaiko vardas ir 
pavardė:   Data: 

Vaiko amžius:    
     
     

mė
nes
is 

Ilgalaikiai Trumpalaikiai Metodai - 

ĮrangaĮvertinimasAtsakingi asmenys 
Tikslai Tikslai Technikos   
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3 priedas 
Seksualinės raidos pasiekimų vertinimo 
forma 
Užduotis: Kokie buvo mokymo tikslai, ko 

mokotės, ko vaikas išmoko 

 

Kai atliekate vertinimą, naudokite žemiau 

pateiktas santrumpas. 
 

 
      

Mokymo priežastys Tęsinių skaičius    

      

 1. 2. 3. 4. 5. 
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*Mokymų skaičius parenkamas atsižvelgiant į vaiko žinias bei gebėjimus. Pasiekti rezultatai žymimi (+), nepasiekti 
rezultatai žymimi (−). 



*FP(Fizinė parama): Kai jūsų vaikas negali atlikti fizinių veiklų, padėkite jam jas atlikti, vaiką 

laikydami už rankų. 

 

* MO. (Modeliavimas): Parodykite, kaip elgtis. 

 

* ŽU. (Žodinė užuomina): Turėtumėte pasakyti vaikui, kaip elgtis, jei vaikui nesiseka. 

 

* N. (Nepriklausomybė): Jūsų siekis – kad vaikas atliktų reikiamas veiklas savarankiškai, be 

jokios pagalbos. 
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