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Šių metų balandžio 19 dieną Kauno kolegijos Humanitarinių studijų centro Socialinės 
pedagogikos studijų programos I kurso studentės Jovita Bunkaraitė, Vaida Cirokienė, 
Daiva Griškevičienė, Vita Jankauskaitė, Laura Puskunigienė (vadovas: lektorius 
Nerijus Leikus) bei dvi ERASMUS+ programos studentės Fatma Cifci ir Konstantina 
Manthopoulou Kauno Prano Daunio ugdymo centre pravedė pažintines menines 
veiklas dvejoms skirtingoms specialiųjų ugdymo poreikių vaikų grupėms. 

Pirmoje veikloje dalyvavo penki 3-4 klasių vaikai su autizmo sindromu. Jie įžengė pro 
duris vedami psichologės Tomos. Vaikai buvo šiek tiek įsitempę, jų akyse matėsi 
jaudulys ir susidomėjimas. Vaikai vienas per kitą uždavinėjo klausimus: „Iš kur jūs?“, 
„O kas gi čia bus?“. Mokiniams susirinkus, studentės trumpai papasakojo, kokiu tikslu 
čia atvyko, supažindino su būsima veikla. 

Antroje veikloje dalyvavo dvylika 7-10 klasių mokinių su regos negalia, keli iš jų turėjo 
autizmo, keli – protinius sutrikimus. 

Kiekvienos veiklos pradžioje tiek pirmos, tiek antros grupės vaikai atrodė kuklūs ir 
nedrąsūs. Todėl įtampos sumažinimui ir bendravimo palengvinimui studentės 
organizavo susipažinimo žaidimus. Vėliau studentės vaikams aiškino ir demonstravo, 
kaip iš modelino nulipdyti indą, vazelę ar kokį nors kitą jiems mielą daiktą ir nulipdytą 
darbelį dekoruoti įvairiomis priemonėmis (pvz., makaronais, kruopomis). Po to vaikai 
tiek lietuvių studenčių, tiek Erasmus+ studenčių padedami darė savo darbelius. Kai 
vaikai pagamino savo darbelius, jie buvo supažindinti su įvairiais eterinių aliejų 
kvapais: studentės aiškino, kaip vadinasi, leido kiekvieną pauostyti, o labiausiai 
patinkantį kvapą – užlašinti ant savo darbelio. 
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Nepastebimai greitai prabėgo laikas, praleistas bendraujant su vaikais. Veiklų 
pabaigoje studentės su kiekvienos grupelės vaikais pasikalbėjo, kas jiems patiko, kas 
labiausiai įsiminė. Vaikų teigimu, jiems patiko lipdyti ir kvėpinti savo darbelius. 
Mokiniai, nors ir labai nedrąsiai, bet išreiškė viltį, kad tai ne paskutinis susitikimas. 

Pasibaigus abiems veikloms studentės kalbėjosi su dienos centro psichologe, kuri 
pagyrė studentes, jos šios stengėsi dėl specialiųjų poreikių vaikų. 

Pačių studenčių įspūdžiai po praktinės veiklos: 

„Susitikimo metu supratau, kad specialiųjų poreikių vaikams būtinas asmeninis 
kontaktas ir bendravimas su jais turi būti individualus. Todėl dirbant su tokiais vaikais 
negalima taikyti jokių standartinių bendravimo priemonių, nes tai neveiksminga“ (Jovita 
Bunkartaitė). 

„Būdama pirmą kartą vaikų su negalia ugdymo centre turėjau galimybę įgyti 
neįprastos, bet neįkainojamos patirties. Dėl laiko limito ir kalbos barjero negalėjau 
bendrauti su vaikais taip, kaip norėčiau. Laikas, praleistas lipdant ir bendraujant man 
labai patiko. Manau, kad ir vaikams tai davė pozityvių jausmų ir emocijų“ (Konstantina 
Manthopoulou). 

 „Man buvo labai įdomu stebėti vaikus, jų reakcijas, o ypač, suvokti, kad jie pasaulį 
mato ir jaučia kitaip. Turėjau puikią galimybę pamatyti, kiek kantrybės ir nuolankumo 
reikalauja darbas su specialių poreikių vaikais“ (Laura Puskunigienė). 

„Pirmąkart teko bendrauti su specialiuosius ugdymo poreikius turinčiais vaikais. 
Supratau, kad labai svarbūs neįprasti ugdymo metodai. Kiekvienas pedagogas turi 
pasižymėti pirmiausiai empatija tokiems vaikams“ (Daiva Griškevičienė). 

„Kiekvienas vaikas individualus ir skirtingas, todėl reikia bendrauti atsargiai, 
“neįsilaužiant į jų pasaulį”, nesugluminant ir neleidžiant pasijausti nepatogiai. Veikla 
praėjo labai greitai, nes negalvojome apie save. Galvojome tik kaip vaikams 
praskaidrinti dieną, įtraukti juos į užsiėmimą, ir tiesiog gerai praleisti laiką!“ (Vita 
Jankauskaitė). 

„Susitikimo metu supratau, jog bendraujant su šiais vaikais labai svarbu parodyti, kad 
jie gali mus suprasti, šnekėti tokiu kalbos lygiu, kokį jie supranta. Kitas svarbus dalykas 
– parodyti vaikams, kad būti su mumis yra smagu. Jei vaikas pajus, kad būti su 
aplinkiniais gera, jis mieliau bendraus, nei užsidarys savame pasaulyje“ (Vaida 
Cironkienė). 

Socialinės pedagogikos studentės džiaugiasi šia patirtimi kartu su Kauno Prano 
Daunio ugdymo centro psichologe ir planuoja ateityje daugiau rengti panašių veiklų.  

 


