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PRATARMĖ

Neįgaliųjų socialinės integracijos politika pastaraisiais metais kryptingai keitėsi nuo šalpos ir palaikymo, kaip vienintelės priemonės, link pačių neįgaliųjų gebėjimų, savarankiškumo ugdymo, integracijos į vietos bendruomenes ir apskritai į socialinį gyvenimą skatinimo. Aiškiai pripažįstama neįgaliųjų
teisė į mokslą, darbą, individualią iniciatyvą pradedant verslą ar kitokią veiklą.
Neįgaliesiems, kaip ir visiems visuomenės nariams, svarbu planuoti savo karjerą, tinkamai pasirengti profesiniam gyvenimui. Besikeičiančios rinkos akivaizdoje svarbu ne tik įgyti amatą ir turėti darbą,
tačiau ir gebėti keistis su besikeičiančiu gyvenimu, adaptuotis, konkuruoti darbo rinkoje. Tai neturėtų
būti suprantama tik kaip profesinių įgūdžių tobulinimas, bet ir savo asmeninių galių atskleidimas, puoselėjimas ir jų tinkamas panaudojimas savo asmeniniam ir visuomenės labui. Todėl labai svarbu, kad
kiekvienas neįgalus asmuo turėtų galimybes tinkamai ugdytis nuo pat vaikystės. Nepaisant atsiradusių
integracijos į bendrąjį lavinimą galimybių, visgi neturime reikiamų sąlygų ir priemonių jiems ugdytis
kaip individualybėms, atsiskleisti jų prigimtinėms galioms ir jas puoselėti, drauge su sveikaisiais. Trūksta
profesionalios specialistų ir socialinės pagalbos , priemonių ir lėšų, visuomenės toleravimo ir pripažinimo. Integruojamų vaikų ir jaunuolių į bendrojo lavinimo mokyklas skaičius ne tik kad neauga, bet ir
mažėja.
Panašu, kad mūsų visuomenėje dar nėra iki galo suvokta neįgaliųjų integracijos svarba ir jos teikiami privalumai pačiai visuomenei: stereotipų naikinimas; visuomenės kaip tolerantiškos bendruomenės
ugdymas; skirtingos gyvenimiškos patirties suvokimas; visų visuomenės narių lygių teisių pripažinimas
ir praktinis jų įteisinimas. Integracija patiems neįgaliesiems suteikia galimybę draugauti, bendrauti ir
tapti visaverte visuomenės dalimi, tobulėti ir išbandyti save, tėvams bei globėjams nesijausti vienišiems,
rasti pagalbą ir supratimą, plėsti savitarpio pagalbos ir bendraminčių tinklą. Integracija yra dar ganėtinai nauja idėja, neišaugusi į apgalvotą ir visa apimančią valstybės politiką. Reali integracija labiau reiškiasi siaurame rate: šeimoje, draugų tarpe, neįgaliųjų organizacijose, vietos bendruomenėse, religinėse
bendrijose. Inkliuzija, kaip sąvoka, yra taip pat yra labai nauja ir dar neprigijusi mūsų vartosenoje. Anot
prof. J. Ruškaus (Negalės fenomenas / Monografija. – Šiauliai: ŠU, 2002), inkliuzija reiškia „ įtraukimą“,
„dalyvavimą“, „įgalinimą“. Tai raktiniai žodžiai, kurių suvokimas iš esmės keičia neįgaliųjų socialinės integracijos sampratą – „ vienodas sąlygas visiems, ir sveikiems, ir neįgaliems vaikams, dalyvauti bet kokioje
veikloje. Inkliuzija – tai socialiniai santykiai, pagrįsti partnerystės principais bei skirtybių toleravimo
filosofija“ (J. Ruškus).
Sėkminga integracija į darbo rinką prasideda nuo pamatinių inkliuzijos principų suvokimo: neįgaliųjų kaip lygiaverčių bendruomenės narių priėmimo, nuolatinių socialinių santykių palaikymo, neįgalaus asmens-šeimos-specialistų-bendruomenės partnerystės, vienodų mokymosi sąlygų sudarymo,
galimybių neįgaliesiems atlikti įvairius socialinius vaidmenis, mažinant jų priklausomybę nuo kitų žmonių. Inkliuzijai, kaip vertybei ir siektinam tikslui įgyvendinti, būtinos atitinkamos priemonės. Viena iš
tokių priemonių yra ši kolektyvo autorių parengta „Negalią turinčių jaunuolių integracijos į darbo rinką
programa“. Ji skirta pedagogams ir kitiems specialistams, dirbantiems su judesio ir padėties, protinę,
regėjimo bei klausos negalias turinčiais jaunuoliais. Programoje, atsižvelgiant į kiekvienos negalios ypatumus, aprašomi konkretūs veiklos modeliai, pateikiami konkretūs pavyzdžiai bei rekomendacijos jų
taikymui praktikoje, siekiant padėti negalią turintiems jaunuoliams išsiugdyti gebėjimus, reikalingus jų
sėkmingai integracijai į darbo rinką.

PROGRAMOS ANOTACIJA

Ši programa skirta pedagogams ir specialiojo ugdymo specialistams, dirbantiems su jaunuoliais,
turinčiais judesio ir padėties, protinę, regėjimo bei klausos negalias, kurie gyvena ir mokosi specialiose
ugdymo ir globos institucijose. Programa taikoma turintiems lengvo ar vidutinio sunkumo negalias,
pirmiausiai siekiant ugdyti jų protines, emocines ir fizines galias, savivoką ir saviraišką tam, kad jie galėtų
sėkmingiau integruotis į bendrojo lavinimo ar profesines mokyklas, į vietos bendruomenes ir visuomenę. Ši programa yra paremta poreikių tyrimu, atliktu Kauno apskrities specialiojo ugdymo ir globos
įstaigose. Su apibendrintais tyrimo rezultatais galima susipažinti Veiklos modelių kūrimo gairėse, pamatiniame šios programos dokumente.
Programos tikslas – pateikti konkrečius veiklos modelius ir jų pavyzdžius, kurie gali būti pritaikomi
konkrečioje ugdymo įstaigoje, konkrečiam jaunuoliui ar jaunuolių grupei, turintiems konkrečią negalią.
Šie modeliai gali būti lengvai taikomi ar adaptuojami pačių specialistų, pedagogų, kurie nori padėti
jaunuoliams ugdyti(s) jų prigimtines galias, tobulinti socialinius gebėjimus siekiant asmeninės sėkmės
ir darbinės/ profesinės karjeros. Kad programa būtų veiksminga, besinaudojantiems ja keliami šie reikalavimai:
t Pedagogai ar specialiojo ugdymo specialistai turi turėti pedagoginį - psichologinį išsilavinimą
(formalų arba neformalų), darbo su neįgaliais vaikais ar jaunuoliais patirties.
t Pedagogai ar specialiojo ugdymo specialistai turi suprasti pagrindinius integracijos
(inkliuzijos) principus ir tikslus.
t Pedagogai ar specialiojo ugdymo specialistai turi gebėti patys priimti sprendimus, kada, kam,
kokiomis sąlygomis ir kokiu būdu taikyti programą ar atskiras jos dalis.
t Pedagogai ar specialiojo ugdymo specialistai turi būti lankstūs ir gebėti adaptuoti programą ar
atskiras jos dalis atsižvelgiant į individualius jaunuolių poreikius ir gebėjimus; galbūt tam tikrai
negaliai skirti veiklos modeliai gali būti pritaikomi ir kitiems (tai aktualu turintiems kompleksinę negalią).
t Pedagogai ar specialiojo ugdymo specialistai turi supažindinti su programa tėvus ar globėjus,
ugdymo institucijos bendruomenę ir reikalui esant pasitelkti juos pagalbon.
t Pedagogai ar specialiojo ugdymo specialistai neturėtų nusivilti, jei nepasiseka įgyvendinti tam
tikros veiklos modelio dalies iškart. Sėkmei reikalingas laikas, nuoseklumas, kantrybė ir pakartojimas.
t Programos struktūra . Programą sudaro keturios savarankiškos dalys arba veiklos modeliai – po
vieną konkrečiai negaliai. Visi veiklos modeliai turi tą pačią struktūrą.
t Anotacija. Tai trumpas veiklos apibūdinimas, pagrindžiant jos aktualumą, nurodant tikslines
grupes, paaiškinant programos paskirtį ir siekius, numatomus rezultatus.
t Tikslai ir uždaviniai. Paaiškinama , kokie konkretūs tikslai keliami veiklos modeliui ir kokie uždaviniai padės pasiekti vieno ar kito tikslo.
t Numatomi rezultatai. Prognozuojama, kas konkrečiai turėtų ar galėtų būti pasiekiama
įgyvendinat veiklos modelį ar atskiras jo dalis.
t Reikalingos priemonės. Tai, kas būtina arba pageidautina, įgyvendinat veiklos modelį ar atskiras jo dalis. Reikalui esant apibrėžiamas dalyvių išankstinis pa(si)rengimas dalyvauti veikloje;
t Veiklos aprašymas: temos pavadinimas ir turinio išskleidimas, numatoma trukmė (valandomis),
naudojamos priemonės.
t Papildomi dokumentai, iliustruojantys veiklą ( užduočių lapai, žaidimai ir pan.)
t Programa baigiama rekomendacijomis, kaip ir kada jį taikyti, į ką atkreipti dėmesį. Visos programos pabaigoje pristatomos bendro pobūdžio rekomendacijos ir išvados, naudotos literatūros
ir šaltinių sąrašas, naudingos nuorodos.
t Daugeliu atveju pedagogai ar specialiojo ugdymo specialistai yra kūrybingi, turintys unikalios
patirties, todėl programos autoriai tikisi, kad , pasinaudoję pateiktais pavyzdžiais, patys kurs
originalius veiklos modelius, kurių taikymo sėkme dalinsis su savo kolegomis.
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Veiklos modelio tikslas ir uždaviniai
Šio veiklos modelio tikslas - padėti judesio ir padėties negalę turintiems jaunuoliams geriau pažinti ir vertinti save, mokytis bendrauti ir bendradarbiauti, priimti sprendimus, ugdyti motyvacija teigiamiems pokyčiams, lavinti komunikacijos gebėjimus ir įgūdžius dėl savo asmeninio tobulėjimo ir būsimos profesinės karjeros.
Taip pat teatrinių metodų pagalba supažindinti jaunuolius su keliais emocinio raštingumo elementais: t.y. pažinti savo nuotaikas, kontroliuoti impulsus, stebėti savo elgesį, skatinti nepasiduoti nevilčiai, trukdančiai blaiviai mąstyti.
Uždaviniai:
t 5PCVMJOUJHFCǕKJNǌTVWPLUJTBWF LBJQTBWJUǌBTNFOZCǗTVTBWBJTQSJWBMVNBJTJS

trūkumais; lavinti pojūčių, vaizduotės, dėmesio bei savistabos įgūdžius.
t 'PSNVPUJSFBMǽKǠv"ÝiTVWPLJNǌMBWJOUJFNPDJOǗBUNJOUǠ
t 6HEZUJQBTJUJLǕKJNǌTBWJNJJSTBWPHFCǕKJNBJT
t .PLZUJBLUZWBVTLMBVTZNPǠHǼEäJǽNPLZUJCFOESBWJNPǠHǼEäJǽ
t *ÝNPLUJBOBMJ[VPUJLPOøJLUVTCFJUJOLBNBJKVPTWFSUJOUJ
t *ÝNPLZUJBOBMJ[VPUJQSJJNUVTTQSFOEJNVT
t 4VQSBTUJJSUPCVMJOUJTBWPTQSFOEJNPTUJMJǽ
t 1BäJOUJTBWPQPSFJLJVTJSQBTLBUBTLBJUBJ
t 1BäJOUJTBWF VHEZUJJSMBWJOUJTJFLJBOUQBTJSJOLUPTQSPGFTJOǕTLBSKFSPT
Judesio ir padėties negalią turinčių asmenų ugdymo ypatumai ir specialieji poreikiai
Fizinių ir judėjimo sutrikimų klasifikacijos yra įvairios. Lietuvoje vadovaujamasi Sutrikimų klasifikacija (1995) Šioje klasifikacijoje septintą grupę sudaro fiziniai ir judėjimo sutrikimai. Nurodomos tokios
sutrikimų grupės: bendrosios motorikos sutrikimai, smulkiosios motorikos sutrikimai, judesių koordinacijos sutrikimai, lokomocijos(judėjimo) sutrikimas; apraksijos ir dispraksijos ; skoliozė, kūno dalių deformacijos; kiti fiziniai ir judėjimo sutrikimai( plačiau žiūrėti: Specialiojo ugdymo pagrindai, 2003, 379).
Sutrikimo, funkcijos praradimo ir negalios santykis gali būti skirtingas. Kartais sutrikimas nesukelia
funkcijos praradimo ir formaliai nelaikomas negalia, nes neriboja socialinės individo veiklos, socialinio
vaidmens įgyvendinimo ir pan. Taikomos specifinės ugdymo sistemos turintiesiems fizinių ir judėjimo
sutrikimų( plačiau žiūrėti: Shumway, Cook, Woollaccot,1995;Specialiojo ugdymo pagrindai, 2003, 386
ir kt.). Nurodomos įvairios motorinės kontrolės teorijos, kurios atspindi skirtingus filosofinius požiūrius,
QW[ FLPMPHJOǕ SFøFLTǽ EJOBNJOǕ TJTUFNJOǕJSLJUPT
Vadovėlyje Specialiojo ugdymo pagrindai( 2003, 388) pateikiami apibendrinti literatūroje minėtų
sutrikimų vystimosi laipsniai:
-nežymus , kai vaikai gali mokytis bendrojo lavinimo mokykloje be ypatingo aplinkos pritaikymo;
- vidutinis, kai vaikai gali mokytis bendrojo lavinimo mokykloje, kurioje teikiama speciali pagalba;
- žymus, kai reikia specialios įrangos, specialiai pritaikytos aplinkos, modifikuotų programų.
Ugdytojams dera įvertinti kartu su specialistais negalią, jos genezę ,laipsnį ir pan. ir atkreipti dėmesį ugdymo/si procese galimus, kaip rodo JAV ir Kanados tyrimai(Pivik ir kt., 2002), ugdytinių integracijos
ar inkliuzijos proceso ribojimus:
- nepritaikyta fizinė aplinka;
- nepalankios aplinkinių intencinės (tikslinės, sąmoningos) nuostatos;
- nepalankios asmens savybės(judėjimo, motyvacijos, bendravimo ir pan. ribotumai);
- vaikų ir tėvų (Lietuvos atveju taip pat ir globėjų, rūpintojų) poreikių bei galimybių nepakankamas atvejis.
Šiems ugdytiniams būtina parengti ir individualų ugdymo planą, suderintą su atitinkamais specialistais, nes galimos įvairios mankštos, būtinos pertraukėlės, fizinė kūno padėtis užsiėmimų metu, krūvių
ribojimai ir pan.
Šiame modelyje aprašytos veiklos yra taikomos turintiems nežymų ir vidutinį vystimosi sutrikimo laipsnį .
VEIKLOS MODELIS JUDESIO IR PADĖTIES NEGALIĄ TURINTIEMS JAUNUOLIAMS
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VEIKLOS MODELIO JUDESIO IR PADĖTIES NEGALIĄ TURINTIEMS JAUNUOLIAMS STRUKTŪRA
VEIKLA

TIKSLAS

TEMOS

REZULTATAI

Modulis 1.
Sudaryti sąlygas, judesio ir padėties negalę
turintiems jaunuoliams
pažinti save, savo Aš, teisingai ir adekvačiai vertinti
save, savo gabumus.

-

Sėkmingas bendravimas

Lavinti judesio ir padėties
negalią turinčių jaunuolių
efektyvios komunikacijos ir tarpasmeninio
bendravimo gebėjimus
ir įgūdžius, reikalingus
sėkmingam jų veikimui
socialinėje erdvėje

- Komunikacijos procesas
- Įtakos langas
- Bendravimo įgūdžiai
- Aktyvus klausymas
- Atvirumas ir bendravimas
- Pasitikėjimas
- Ar tu matai, ką ir aš
matau?
,POøJLUBJJSKǽQSJFäBTUZT
,POøJLUǽTQSFOEJNBT

Mokiniai įvairiapusiškai
pažvelgs į komunikacijos procesą, išanalizuos
asmeninę įtaką bendravimo santykyje, įgis aktyvaus klausymo įgūdžių,
tvirčiau jausis bendraudami su aplinkiniais.

Sprendimų priėmimo
įgūdis

Ugdyti judesio ir padėties
negalią turinčių jaunuolių
sprendimo priėmimo
kompetenciją.

- Gyvenimo linija
- Sprendimų priėmimo
stilius
- Lauros dilema
- Sprendimo priėmimo
modelis
- Patarimai

Judesio ir padėties
negalią turintys jaunuoliai
įgis sprendimų priėmimo
kompetenciją, kuri leis
savarankiškai, racionaliai
priimti įvairaus lygmens
sprendimus, taip pat ir
tinkamą karjeros kelią.

Motyvacija – poreikis
siekti

Stiprinti judesio ir
padėties negalią turinčių
jaunuolių motyvaciją
pozityviems pokyčiams.

- Filmo„Inside I‘m Dancing“
peržiūra
- Aš po 20 metų
- Aš, kitas ar likimas?
- Pokyčiai

Judesio ir padėties
negalią turintys jaunuoliai sustiprins vidinę
motyvaciją, kuri paskatins
juos drąsiau reikšti ir siekti
savirealizacijos tikslų.
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Piešiu save
Aš esu...
Kaip Tu jauti?
Savęs vaizdo formos
„Aš“ banko sąskaita
Savigarbos stiprintojai

Jaunuoliai sugebės giliau
pažvelgti į savo privalumus ir trūkumus, susiformuos aiškesnį „Aš“ vaizdą,
kurį gebės sieti su savo
ateities planais. Formuosis
pozityvesnį požiūrį į save.

Savęs pažinimas –
pagrindinė savęs vertinimo sąlyga

VEIKLOS MODELIS JUDESIO IR PADĖTIES NEGALIĄ TURINTIEMS JAUNUOLIAMS

VEIKLA

TIKSLAS

TEMOS

REZULTATAI

Modulis 2.
Pojūčių ir vaizduotės
lavinimas

Lavinti emocinę atmintį,
ugdyti pasitikėjimą
savimi.

- Penki pojūčiai - tai sielos
pasiuntiniai
- Gamtos reiškinių
įsivaizdavimas
- Asmenų ir veiksmų
įsivaizdavimas
- Problemų sprendimo
vizija

padės jaunuoliams geriau
įsivaizduoti aplinką, suvokti ryšį su ja. Tai padės
jiems saugiau jaustis,
integruojantis į socialinį
gyvenimą.

Dėmesio įgūdžių
lavinimas

Lavinti dėmesio įgūdžius

- Dėmesio sutelkimas
- Dėmesio patvarumas

Lavinami įgūdžiai padės
jaunuoliams pastebėti
buitinės aplinkos ritmų
kaitą, daiktų, žmonių
išvaizdą; įsiminti ir atkurti
daiktų išsidėstymo tvarką.

Savistabos įgūdžių
lavinimas

Lavinti savistabos įgūdžius, t.y. išreikšti ir pažinti
emocijas, bandant stebėti
kalbėjimo toną tarsi iš
šalies bei įgytą patirtį
pritaikyti asmeniniame
gyvenime.

- Vidinis (emocinis)
nusiteikimas
- Savęs vertinimas
- Kalbėjimo tonas (intonacija)
- Socialinė drama ir socialiniai vaidmenys

Lavinami savistabos įgūdžiai padės jaunuoliams
geriau pažinti emocinių
impulsų įtaką elgesiui.
Kalbėjimo tono įgūdžių lavinimas padės jiems geriau
suvokti intonacijos reikšmę
bendraujant su žmonėmis.

Modulis 3.
Asmeniniai interesai,
gebėjimai ir vertybės,
jų dermė su karjeros
pasirinkimais

Išmokyti judesio ir padėties negalią turinčius
jaunuolius atpažinti savo
interesus, gebėjimus ir
vertybes bei susieti juos
su būsima profesine
veikla.

- Interesai ir pomėgiai
- Profesinių interesų
tyrimas
- Darbo vertybės
- Aš galiu tave daug ko
išmokyti

Veikla padės aiškiau
suvokti ir atpažinti savo
interesus, išanalizuoti turimus gebėjimus ir vertybes
bei suprasti, kokį vaidmenį
jie turi, renkantis būsimą
profesiją.

Mano profesijų
alternatyvos

Išmokyti judesio ir padėties negalią turinčius
jaunuolius susieti svarbiausius savo asmenybės
komponentus su įvairiomis
profesijomis, padėsiančius
jiems priimti teisingus
karjeros sprendimus.

- Profesijų grupavimas
- Profesijų poreikis
- Informacijos apie profesijas rinkimas
- Aš ir profesija

Veikla padės jaunuoliams
suprasti profesijų ir darbo
pasaulio įvairovę ir surinkti
bei susieti informaciją
apie profesijas su savo
asmenybės svarbiausiais
komponentais, lemiančiais
karjeros pasirinkimus.

Sprendimų priėmimas

Išmokyti jaunolius suprasti - Mano pasirinkimas
ir naudotis sprendimų
- Veiksmų planas
priėmimo modeliu.
- Sąjungininkai

Veikla padės aiškiau
suprasti, kad sprendimų
priėmimas yra procesas,
išmoks atpažinti įgūdžius,
reikalingus karjeros
sprendimų priėmimui.
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VEIKLOS MODELIS PROTINĘ NEGALIĄ TURINTIEMS JAUNUOLIAMS
Veiklos modelio tikslas ir uždaviniai
Šiuo veiklos modeliu siekiama lavinti socialinius, emocinius, bendravimo gebėjimus,
palengvinančius protinę negalią turinčių vaikų ir jaunuolių funkcionavimą visuomenėje.
Pagrindiniai uždaviniai yra mokinti geriau pažinti save, atpažinti bei mokytis reikšti emocijas, jausmus, mokytis telkti ir išlaikyti dėmesį, gebėti kreiptis ir prašyti pagalbos.
Protinę negalią turinčių asmenų ugdymo ypatumai ir specialieji poreikiai
Protinis atsilikimas sudaro ženklią intelekto sutrikimų grupę. Jis pasireiškia vaiko negrįžtamu
pažintinės veiklos pažeidimu, emocijų, valios neišsivystimu. Tai sietina ir su fiziniu negalavimu.
Pažintinės veiklos pažeidimai daugiausiai susiję su mąstymu. Protinio atsilikimo sampratoje išryškinami
trys požymiai:
t QBäJOUJOǕTWFJLMPTTVUSJLJNBT
t PSHBOJOJTBSGVOLDJOJTDFOUSJOǕTOFSWǽTJTUFNPTQBäFJEJNBT
t OFHSǠäUBNBT QBTUPWVT QBäJOUJOǕTWFJLMPTTVUSJLJNPQPCǼEJT
( šaltinis: Specialiojo ugdymo pagrindai, 2003, 260)
Individo ugdymo ypatumai priklauso nuo protinės negalios sutrikimo, jo genezės. Todėl kiekvieno
iš jų ugdymas yra savitas ir dera identifikuoti sutrikimą, jo kiltį, ieškoti specifinių jų mokymo, auklėjimo,
lavinimo ir kitų ugdymo/si funkcijų gerinimo galimybių, sprendžiant rengimo gyvenimui, socialinės
adaptacijos, integracijos problemas, kurios, kaip ir jų sprendimai, tampriai sietinos su individo ugdymu/
si. Kai kurie pastebėjimai, kuriuos taipogi derėtų įvertinti, modeliuojant konkrečiam ugdytiniui ugdymo/
si linkmes ir slinktis:
t Identifikuoti pažintinės veiklos ypatumus .
t Jie reaguoja į tuos dirgiklius, kuriuos atpažįsta ir gali silpnai reaguoti arba visai nereaguoti į
svarbius ugdymo ar saviugdos nepažįstamus dirgiklius. Neretai suvokimų ypatumai atsiranda
dėl dėmesio sutrikimų. Dažniausiai vyrauja nevalingas dėmesys.
t Identifikuoti savotiškus bruožus, būdingus jų atminčiai.
Paprastai būna sutrikę visi atminties procesai: įsiminimas, išlaikymas, atpažinimas, atgaminimas.
Tad sunkiai įsimenama abstrakti medžiaga, labiau įsimenama su teigiamomis emocijomis susijusi, vaizdi
medžiaga. Įsimenama lėčiau, reikalingi pakartojimai. Didelis medžiagos kiekis neišsilaiko jų atmintyje,
tiesiog ji pamirštama. Atgaminama medžiaga neretai painiojama su kita, būna netiksli, pats atgaminimo procesas vyksta lėtai, bandoma atgaminti mechaniškai tekstą, pamirštant kartais esminius dalykus.
Galimi įvairūs individualūs atminties ypatumai:
t Nustatyti ir įvertinti būdingą mąstymo paviršutiniškumą, inertiškumą, nekritiškumą ir pan.
t Mąstymas gerokai ilgesnį ( o kartais ir toks lieka) laiką išlieka vaizdinis- veiksminis.
t Nustatyti ir įvertinti mąstymo fragmentiškumą.
t Analizuodami daiktus ar reiškinius, jie paprastai neišskiria esminių elementų, o kalba apie jiems
ryškiausius, lygina, klasifikuoja pagal atsitiktinius požymius ir pan. Sunkiai bendrina , formuluoja išvadas.
t Nustatyti ir įvertinti charakteringus valios ir emocijų ypatumus.
Valinga veikla yra susijusi su tikslų siekimu. Tai susiję su ir su tam tikromis protinėmis, fizinėmis
ar kitokiomis pastangomis, tačiau labai dažnai to stokojama. Neretai atsiranda neigiamos emocijos,
kai reikia susikaupti tikslo siekiui. Kartais išryškėja neadekvatumas situacijai, ryškėja nuotaikų kaita.
Problemiškas ir dvasinių jausmų formavimasis.
t /VTUBUZUVJSǠWFSUJOUJö[JOǠWZTUJNǌTJJSCSBOEǌ
Fiziškai vystosi pagal bendrus vystimosi dinamikos dėsningumus, bet kartais būdinga vystimosi
disharmonija, ypač antropometrinių duomenų. Linkę sirgti įvairiomis širdies-kraujagyslių, virškinimo ligomis ir pan.
Tikslingas ir kryptingas pedagoginis darbas duoda gan neblogų darbo rezultatų.
Tad būtina specialistui įvertinti pažintinės veiklos sutrikimus ir pedagogui kartu su specialistu
numatyti jų sukeliamų problemų įveikos būdus. Pažintinės veiklos ypatumai gali pasireikšti savitai
įsisavinant atskirus dalykus ar dalyvaujant skirtingoje ugdomojoje veikloje. Pažymėtina ir tai, kad svarbus turinio susiejimas su formomis, ugdymo technologijomis, ugdymo kontekstu ir pan.
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VEIKLOS MODELIO PROTINĘ NEGALIĄ TURINTIEMS JAUNUOLIAMS STRUKTŪRA
VEIKLA

TIKSLAS

TEMOS

REZULTATAI

Modulis 1.
Jaunuolių komunikacinių
sutrikimų šalinimas ir reikalingų įgūdžių lavinimas

Lavinti socialinius gebėjimus, palengvinančius
protinę negalią turinčių
vaikų funkcionavimą
visuomenėje.

- Prisistatymas
- Aš esu...
- Aš moku...
- Aš jaučiuosi...
- Skirtingi ir panašūs
- Bendravimas – aktyvus
klausymas
- Drugelis
- Pykčio laiptai
- Prašymo įgūdis
- Sprendimų priėmimas

Pagerės baziniai (komunikaciniai) protinę negalią
turinčių vaikų gebėjimai.
Vaikai turintys protinę
negalią pažins ir tinkamai išreikš pagrindinius
jausmus, gebės spręsti
elementarias problemas,
paprašydami pagalbos.

Modulis 2.
Grupės formavimas

Formuoti draugišką
- Trys susitarimai
atmosferą grupėje, ugdyti - Pasitikėjimas grupėje
dalyvių pasitikėjimą
- Ketvirtas susitarimas

Dėmesio įgūdžių lavinimas įgalins jaunuolius
atkreipti dėmesį į tai, kas
yra svarbu. Vaidmenų
žaidimai, tikimasi, padės
jiems geriau išreikšti ir
pažinti emocijas bei jie
suvoks, kad bendraujant,
reikia kontroliuoti savo
impulsyvius poelgius.

Dėmesio įgūdžių lavinimas Lavinti dėmesio įgūdžius - - Dėmesio sutelkimas
pastabumą, susikaupimą, - Dėmesio patvarumas
dėmesio patvarumą.

Dėmesio įgūdžių lavinimas įgalins jaunuolius
atkreipti dėmesį į tai, kas
yra svarbu.
Tikimasi, kad mokiniams
lengviau bus pastebėti
buitinės aplinkos ritmų
kaitą, daiktų, žmonių
išvaizdą; įsiminti ir atkurti
daiktų išsidėstymo tvarką

Keturios emocijos ir jų
raiška

Mokyti bendravimo
įgūdžių, lavinti emocinę
raišką

- Kalbėjimo tonas (intonacija)
- Kūno kalba

Tikimasi, kad vaidmenų
žaidimai padės jaunuoliams suvokti, jog
emocinių impulsų raiška
(kalbėjimo tonas bei kūno
kalba) įtakoja jų bendravimą, nuo kurio priklauso žmonių tarpusavio
santykiai.

Modulis 3.
Pažintis su pirminiais
profesiniais įgūdžiais
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Supažindinti protinę
negalią turinčius jaunuolius su jų negalią atitinkančiomis profesinėmis
veiklomis.

- Karštas kamuolys
- Kiekvienas darbas
svarbus
- Kryžiažodis
- Profesiniai interesai
- Profesijų pažinimas
- Profesijos mano šeimoje
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Protinę negalią turintys
jaunuoliai įgis žinių apie
nesudėtinga darbinę
profesinę veiklą, gebės
išskirti savo profesinius
interesus atitinkančius
protinio gebėjimo lygį.

VEIKLOS MODELIS
REGĖJIMO NEGALIĄ TURINTIEMS JAUNUOLIAMS

Veiklos modelio tikslas ir uždaviniai
Veikla numato lavinti emocinės atminties, dėmesio bei savistabos įgūdžius. Teatriniai metodai sudaro sąlygas išreikšti bei pažinti emocijas, mokytis kontroliuoti savo poelgius. Didžiausia vertybė žemėje
tai žmogaus ryšys su žmogumi. Tas ryšys - tai tarpusavio santykiai, kurių reikia mokytis visą gyvenimą.
Jaunuolių impulsyvūs emociniai prasiveržimai, kartais trukdo jų bendravimui Savistabos įgūdžių mokymasis padeda jaunuoliams suvokti, kaip svarbus kalbėjimo tonas bendraujant su žmonėmis, kaip daug
nulemia intonacijos reikšmė žmonių tarpusavio santykiuose. „Žaidžiame teatrą“ metodai moko vidinio
(emocinio) nusiteikimo, skatina pasitikėjimą savimi bei ugdo pozityvų mastymą. Siekiama mokyti vidinio (emocinio) nusiteikimo įgūdžių ir ugdyti pozityvų mąstymą.
Veikloje pateikiama daug mokymo priemonių. Tai audio įrašai, kurie padės jaunuoliams geriau suvokti vidinio (emocinio) nusiteikimo reikšmę. Užduotys, pateiktos žaidimų forma, sudarys sąlygas jiems
pasijausti saugiai, kūrybiškai ir tuo pačiu mokys save išreikšti.
Šio modelio tikslas- lavinti emocinę atmintį, mokyti suvokti emocinės atminties reikšmę ir pritaikyti
įgytus įgūdžius asmeniniame gyvenime. Uždaviniai – konkrečiais pratimais lavinti pojūčius ir kūrybinę
vaizduotę, dėmesį, savistabą. Tikimės, kad emocinės atminties įgūdžių lavinimas padės jaunuoliams
suvokti pojūčių reikšmę mokymosi procese, o lavinami bendravimo įgūdžiai, tikimasi, padės suvokti
žmonių tarpusavio santykių svarbą.
Regėjimo negalią turinčių asmenų ugdymo ypatumai ir specialieji poreikiai
Žmogaus regos organai labai svarbūs funkciniu požiūriu ir yra sudėtinga fiziologinė sistema. Kompiuterinė analizė parodė, kad žmogus akių plote sugeba suvokti dvidešimt du geometrinius parametrus, besikeičiančius priklausomai nuo baimės, nerimo, streso, džiaugsmo ir pan. Šios informacijos neregintis negauna arba dėl regėjimo sutrikimų jos nesuvokia ar suvokia savitai. Apie regėjimo negalią ar
sutrikimus dera išsiaiškinti su specialistais, suprasti jos genezę ir vystimosi perspektyvas. Taip pat labai
svarbi ir sutrikusios regos žmonių psichologinė charakteristika. Sumažėjus arba išnykus aklųjų ar silpnaregių regos pojūčiams, sumažėja vaizdinių, o tai jau susiję ir su psichinės veiklos įvairiomis sritimis:
pasikeičia suvokimo tipai; analizatorių sąveikos sistema; pastebimi tam tikri valios, emocijų ir kitų sferų
pakitimai ir t. t.
Šios negalios ir sutrikimų klasifikacija sudėtinga. Jos diagnostikai ir aptarimui dera kreiptis į specialistus. Dera konsultuotis su specialistu dėl individualaus ugdymo plano parengimo.
5JøPMPHJKPKFLPSFLDJKBOBHSJOǕKBNBEWJFNQPäJǼSJBJToNFEJDJOJOJVJSQFEBHPHJOJV%FSBBULSFJQUJ
dėmesį į tam tikrą ugdymo specifiką mokykloje:
- Pedagoginė korekcija pedagoginiame darbe vadinama korekciniu ugdymu - tai pedagoginių
priemonių sistema, pagrįsta nuodugniu sutrikusios regos žmonių vystimosi dėsningumų tyrimu bei psichinių ir fizinių nukrypimų šalinimu. O tai jau reikalauja bendrų įvairiausių specialistų pastangų:
- Ugdymo. Jo tikslai, procesas, rezultatai sietini su pedagoginės korekcijos tikslu: šalinant šių individų psichinius ir fizinius nukrypimus, sudaryti palankias sąlygas jų protiniam bei fiziniam lavėjimui;
- Tinkamo mokymo plano. Jame integruojama specialios korekcinės pratybos, turinys. Tam keliamos atitinkamos sąlygos ir reikalavimai, kurie turi būti derinamai su atitinkamais specialistais konkrečiam ugdytiniui;
- Konkretaus ugdytinio pažinimo ir jam tinkamo ugdymo/si plano modeliavimo. Sprendžiant
korekcinius uždavinius, kurie yra susiję su bendrosiomis programomis, taipogi ugdomos jo įvairios asmenybinės savybės, kurios yra svarbios individo korekcinio-kompensacinio vaidmens atlikimui pažintinėje jo veikloje, formuojami reikalingi įgūdžiai, tobulinami gebėjimai ir kt.

VEIKLOS MODELIS REGĖJIMO NEGALIĄ TURINTIEMS JAUNUOLIAMS

89

VEIKLOS MODELIO REGĖJIMO NEGALIĄ TURINTIEMS JAUNUOLIAMS STRUKTŪRA
VEIKLA

TIKSLAS

TEMOS

REZULTATAI

Modulis 1.
Savęs pažinimas –
sėkmingas pagrindas
ateičiai

Plėtoti regėjimo negalią
turinčių jaunuolių savęs
pažinimo, teisingo ir pozityvaus savęs vertinimo
kompetenciją.

-

Jis kaip ir aš...
Aš esu...
„Aš“ banko sąskaita
„Aš“ vaizdas
Jausmai
Savigarbos stiprintojai

Jaunuoliai sugebės giliau
pažvelgti į savo privalumus ir trūkumus, susiformuos aiškesnį „Aš“ vaizdą,
kurį gebės sieti su savo
ateities planais. Formuosis
pozityvesnį požiūrį į save.

Sėkmingas bendravimas

Lavinti regėjimo negalią
turinčių jaunuolių efektyvios komunikacijos ir
tarpasmeninio bendravimo gebėjimus ir įgūdžius,
reikalingus sėkmingam
jų veikimui socialinėje
erdvėje.

- Komunikacijos procesas
- Socialiniai vaidmenys ir
bendravimas
- Aktyvus klausymas
- Bendravimo įgūdžiai
- Atvirumas ir
pasitikėjimas bendravime
,POøJLUBJJSKǽQSJFäBTUZT
,POøJLUǽTQSFOEJNBT
- „Aš“ teiginys

Mokiniai įvairiapusiškai
pažvelgs į komunikacijos
procesą, išanalizuos asmeninę įtaką bendravimo
santykyje, įgis aktyvaus
klausymo įgūdžių, tvirčiau
jausis bendraudami su
aplinkiniais.

Sprendimų priėmimo
įgūdis

Ugdyti regėjimo negalią
turinčių jaunuolių
sprendimo priėmimo
kompetenciją.

- Gyvenimo kelias
- Sprendimų priėmimo
stilius
- Lauros dilema
- Patarimai

Regėjimo negalią turintys
jaunuoliai įgis sprendimų
priėmimo kompetenciją,
kuri leis savarankiškai,
racionaliai priimti įvairaus
lygmens sprendimus, taip
pat renkantis ir tinkamą
karjeros kelią.

Motyvacija – poreikis
siekti

Stiprinti regėjimo negalią
turinčių jaunuolių
motyvaciją pozityviems
pokyčiams

-

Regėjimo negalią turintys
jaunuoliai sustiprins
vidinę motyvaciją, kuri
paskatins juos drąsiau
reikšti ir siekti savirealizacijos tikslų.

Teigiama patirtis
Aš po 20 metų
Aš, kitas ar likimas?
Pokyčiai

Modulis 2.
Pojūčių ir vaizduotės
lavinimas

Lavinti emocinę atimtį bei - Pojūčiai – tai sielos
kūrybinę vaizduotę
pasiuntiniai
- Garsų įsivaizdavimas
- Daiktų įsivaizdavimas

Dėmesio įgūdžių lavinimas Lavinti dėmesio įgūdžius,
susijusius su klausos ir
lietimo pojūčiais.
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- Dėmesio sutelkimas
- Ne tik klausyti, bet ir
išgirsti
- Ne tik paliesti, bet ir
atpažinti
- Teigiamas raumenų
atpalaidavimas
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Emocinės atminties lavinami įgūdžiai padės jaunuoliams geriau įsivaizduoti aplinką, klausant
ir liečiant, pratins, tarsi
iš šalies stebėti žmonių
(veikėjų) tarpusavio
santykius. Tai padės jiems
saugiau jaustis, integruojantis į socialinį gyvenimą.
Lavinami įgūdžiai padės
jaunuoliams saugiau
jaustis aplinkoje.

VEIKLA
Savistabos įgūdžių
lavinimas

TIKSLAS

TEMOS

REZULTATAI

Lavinti savistabos įgūdžius, t.y. išreikšti ir pažinti
emocijas, mokyti stebėti
kalbėjimo toną tarsi iš
šalies, bei įgytus įgūdžius
pritaikyti asmeniniame
gyvenime.

- Vidinis (emocinis)
nusiteikimas
- Kalbėjimo tonas
- Socialinė drama ir socialiniai vaidmenys

Lavinami savistabos įgūdžiai padės jaunuoliams
pažinti emocinių impulsų
įtaką elgesiui. Kalbėjimo
tono įgūdžių lavinimas
padės jiems geriau suvokti intonacijos reikšmę
bendraujant.

Modulis 3.
Asmeniniai interesai,
gebėjimai ir vertybės,
jų dermė su karjeros
pasirinkimais

Išmokyti regėjimo negalią
turinčius jaunuolius
atpažinti savo interesus,
gebėjimus ir vertybes bei
susieti juos su būsima
profesine veikla.

- Pasitikėjimo statybos
- Karštas kamuolys
- Aš galiu tave daug ko
išmokyti
- Darbo vertybės

Veikla padės aiškiau
suvokti ir atpažinti savo
interesus, išanalizuoti
turimus gebėjimus ir
vertybes bei suprasti, kokį
vaidmenį jie turi, renkantis būsimą profesiją.

Mano profesijų alternatyvos Sudaryti sąlygas regėjimo negalią turintiems
jaunuoliams susieti
svarbiausius savo asmenybės komponentus su
įvairiomis profesijomis,
padėsiančius jiems priimti
teisingus karjeros sprendimus.

- Profesijų grupavimas
- Profesijų poreikis
- Informacijos apie profesijas rinkimas
- Kur link aš einu?

Veikla padės jaunuoliams
suprasti profesijų ir darbo
pasaulio įvairovę ir surinkti bei susieti informaciją
apie profesijas su savo
asmenybės svarbiausiais
komponentais, lemiančiais karjeros pasirinkimus.

Sprendimų priėmimas

- Mano pasirinkimas
- Mano ateities planai
- Sąjungininkai

Veikla padės aiškiau
suprasti, kad sprendimų
priėmimas yra procesas,
išmoks atpažinti įgūdžius,
reikalingus karjeros
sprendimų priėmimui.

Išmokyti jaunuolius suprasti ir naudotis sprendimų priėmimo modeliu.
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VEIKLOS MODELIS
KLAUSOS NEGALIĄ TURINTIEMS JAUNUOLIAMS

Veiklos modelio tikslas ir uždaviniai
Šio veiklos modelio tikslas – padėti klausos negalę turintiems jaunuoliams geriau pažinti ir vertinti
save, mokytis bendrauti ir bendradarbiauti, priimti sprendimus, ugdyti motyvacija teigiamiems pokyčiams, lavinti komunikacijos gebėjimus ir įgūdžius dėl savo asmeninio tobulėjimo ir būsimos profesinės
karjeros.
Taip pat teatrinių metodų pagalba supažindinti jaunuolius su keliais emocinio raštingumo elementais: t.y. pažinti savo nuotaikas, kontroliuoti impulsus, stebėti savo elgesį, skatinti nepasiduoti nevilčiai, trukdančiai blaiviai mąstyti.
Uždaviniai:
t 5PCVMJOUJHFCǕKJNǌTVWPLUJTBWF LBJQTBWJUǌBTNFOZCǗTVTBWBJTQSJWBMVNBJTJSUSǼLVNBJTMBWJOUJ
pojūčių, vaizduotės, dėmesio bei savistabos įgūdžius.
t 'PSNVPUJSFBMǽKǠv"ÝiTVWPLJNǌMBWJOUJFNPDJOǗBUNJOUǠ
t 6HEZUJQBTJUJLǕKJNǌTBWJNJJSTBWPHFCǕKJNBJT
t .PLZUJBLUZWBVTLMBVTZNPǠHǼEäJǽNPLZUJCFOESBWJNPǠHǼEäJǽ
t *ÝNPLUJBOBMJ[VPUJLPOøJLUVTCFJUJOLBNBJKVPTWFSUJOUJ
t *ÝNPLZUJBOBMJ[VPUJQSJJNUVTTQSFOEJNVT
t 4VQSBTUJJSUPCVMJOUJTBWPTQSFOEJNPTUJMJǽ
t 1BäJOUJTBWPQPSFJLJVTJSQBTLBUBTLBJUBJ
t 1BäJOUJTBWF VHEZUJJSMBWJOUJTJFLJBOUQBTJSJOLUPTQSPGFTJOǕTLBSKFSPT
Klausos negalią turinčių asmenų ugdymo ypatumai ir specialieji poreikiai
Klausos negalia ir sutrikimai yra įvairiai klasifikuojami. Jie diagnozuojami ir apibūdinami specialistų. Būtina ugdomajai veiklai tai išsiaiškinti ir numatyti su specialistais galimas ugdymo perspektyvas.
Visa tai įvertinus, konsultuojantis su specialistais, rengiamas individualus ugdymo/si planas.
Ugdymo/si procese dera atsiminti, kad:
- pagrindinis ugdymo principas yra nepritaikyti žmogų prie ugdymo sistemų, o sistemą pritaikyti prie jo;
- nėra geriausios ugdymo formos, o yra tinkama tam individui pagal įvairius parametrus(klausos
negalios ar sutrikimo, asmens nuostatų, lūkesčių ir pan.);
- galima sėkmingai panaudoti integruoto ugdymo prielaidas:
t artimųjų pozityvias nuostatas ir pasirengimą maksimaliai padėti ugdytiniui;
t pedagogų teigiamas nuostatas ir pasirengimą ugdyti kausos negalią ar sutrikimą turintį
individą;
t ugdytinio nuostatas ir pasirengimą ugdymui/si atititinkamoje institucijoje;
t specialistų(surdopedagogo, logopedo irkt.) konsultacijas ir kitokią pagalbą;
t ugdymo proceso dalyvių visavertį bendradarbiavimą, savalaikį reagavimą į ugdytinio pokyčius;
t adekvatų ugdymo proceso organizavimą , atsižvelgiant į sutrikusios klausos ar klausios negalią turinčio asmens individualius ypatumus, jų įvertinimą ugdymo/si procese.
- reikalinga ugdytiniam monitoringo sistema, kurią galima panaudoti jo ugdymo/si pokyčiams
įvertinti ir ugdymo/si proceso tobulinimui modeliuoti;
komandinis darbas, siekiant rasti individo ugdymosi problemas ir jų sprendimų galimybes,
siekiant tobulinti ugdytinio potencinių galių sklaidą.
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VEIKLOS MODELIO KLAUSOS NEGALIĄ TURINTIEMS JAUNUOLIAMS STRUKTŪRA
VEIKLA

TIKSLAS

TEMOS

REZULTATAI

Modulis 1.
Savęs pažinimas pagrindinė teisingo savęs
vertinimo sąlyga

Sudaryti sąlygas klausos
negalę turintiems jaunuoliams pažinti save, savo
Aš, teisingai ir adekvačiai
vertinti save, savo gabumus.

-

Piešiu save
Aš esu...
Kaip Tu jauti?
Savęs vaizdo formos
„Aš“ banko sąskaita
Savigarbos stiprintojai

Jaunuoliai sugebės giliau
pažvelgti į savo privalumus ir trūkumus, susiformuos aiškesnį „Aš“ vaizdą,
kurį gebės sieti su savo
ateities planais. Formuosis
pozityvesnį požiūrį į save.

Sėkmingas bendravimas

Lavinti klausos negalią
turinčių jaunuolių efektyvios komunikacijos ir
tarpasmeninio bendravimo gebėjimus ir įgūdžius,
reikalingus sėkmingam
jų veikimui socialinėje
erdvėje.

- Komunikacijos procesas
- Įtakos langas
- Aktyvus klausymas
- Atvirumas ir bendravimas
- Pasitikėjimas
- Ar tu matai, ką aš matau?
,POøJLUBJ

Mokiniai įvairiapusiškai
pažvelgs į komunikacijos procesą, išanalizuos
asmeninę įtaką bendravimo santykyje, įgis aktyvaus klausymo įgūdžių,
tvirčiau jausis bendraudami su aplinkiniais.

Sprendimų priėmimo
įgūdis

Ugdyti klausos negalią
turinčių jaunuolių
sprendimo priėmimo
kompe-tenciją

- Gyvenimo linija
- Sprendimų priėmimo
stilius
- Lauros dilema
- Sprendimo priėmimo
modelis

Klausos negalią turintys
jaunuoliai įgis sprendimų
priėmimo kompetenciją,
kuri leis savarankiškai,
racionaliai priimti įvairaus
lygmens sprendimus, taip
pat renkantis ir tinkamą
karjeros kelią.

Motyvacija – poreikis
siekti

Stiprinti klausos negalią
turinčių jaunuolių
motyvaciją pozityviems
pokyčiams

-

Klausos negalią turintys
jaunuoliai sustiprins
vidinę motyvaciją, kuri
paskatins juos drąsiau
reikšti ir siekti savirealizacijos tikslų.

Pojūčių ir vaizduotės
lavinimas

Lavinti emocinę atimtį.
Ugdyti pasitikėjimą
savimi.

Teigiama patirtis
Aš po 20 metų
Aš, kitas ar likimas?
Pokyčiai

Modulis 2.
- Pojūčiai – tai sielos
pasiuntiniai
- Spalvų įsivaizdavimas
- Asmenų ir veiksmų
įsivaizdavimas
- Skonio ir kvapų
įsivaizdavimas

Lavinami įgūdžiai padės
geriau orientuotis
aplinkoje. Tai padės jiems
saugiau jaustis, integruojantis į socialinį gyvenimą.

Dėmesio įgūdžių lavinimas Lavinti dėmesio įgūdžius,
susijusius su regos
pojūčiu bei judesiu.

- Dėmesio sutelkimas
Lavinami įgūdžiai padės
- Ne tik žiūrėti, bet ir matyti jaunuoliams saugiau
jaustis aplinkoje.

Savistabos įgūdžių
lavinimas

- Kūno kalba
- Keturios emocijos ir jų
raiška
- Vidinis (emocinis)
nusiteikimas

Lavinti savistabos
įgūdžius, t.y. išreikšti ir
pažinti emocijas. Mokytis
stebėti ir koreguoti kūno
kalbą bei įgytą patirtį
pritaikyti asmeniniame
gyvenime.
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Lavinami savistabos
įgūdžiai padės jaunuoliams geriau pažinti
emocinių impulsų įtaką
elgesiui, geriau suvokti
kūno kalbos reikšmę, bendraujant su žmonėmis.

VEIKLA

TIKSLAS

TEMOS

REZULTATAI

Modulis 3.
Padėti klausos negalią
turintiems jaunuoliams
atpažinti savo interesus,
gebėjimus ir vertybes bei
susieti juos su būsima
profesine veikla.

- Interesai ir pomėgiai
- Profesinių interesų
tyrimas
- Darbo vertybės
- Aš galiu Tave daug ko
išmokyti

Veikla padės aiškiau
suvokti ir atpažinti savo
interesus ir gebėjimus,
išanalizuoti turimas
vertybes ir suprasti, kokį
vaidmenį jie turi, renkantis būsimą profesiją.

Mano profesijų alternatyvos Išmokyti klausos negalią
turinčius jaunuolius
susieti svarbiausius savo
asmenybės komponentus
su įvairiomis profesijomis, padėsiančius jiems
priimti teisingus karjeros
sprendimus.

- Profesijų grupavimas
- Profesijų poreikis
- Informacijos apie profesijas rinkimas
- Aš ir profesija

Veikla padės jaunuoliams
suprasti profesijų ir darbo
pasaulio įvairovę ir surinkti bei susieti informaciją
apie profesijas su savo
asmenybės svarbiausiais
komponentais, lemiančiais
karjeros pasirinkimus.

Sprendimų priėmimas

- Mano pasirinkimas
- Veiksmų planas
- Sąjungininkai

Veikla padės aiškiau
suprasti, kad sprendimų
priėmimas yra procesas,
išmoks atpažinti įgūdžius,
reikalingus karjeros
sprendimų priėmimui.

Asmeniniai interesai,
gebėjimai ir vertybės,
jų dermė su karjeros
pasirinkimais

Išmokyti jaunuolius suprasti ir naudotis sprendimų priėmimo modeliu

VEIKLOS MODELIS KLAUSOS NEGALIĄ TURINTIEMS JAUNUOLIAMS 143

© 2010 VšĮ JAUNIMO KARJEROS CENTRAS

