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1. Kodėl siekėme įgyvendinti šį projektą (projekto pagrindimas) 

Kiekvieną žmonių civilizacijos raidos laikotarpį ne tik sprendžiama daugybė ankstesnių 
problemų, bet ir kyla, atrandama ar atskleidžiama naujų grėsmių. Šiais laikais vyksta tas pat.   
Kalbant apie vaikų ir jaunimo edukaciją, kuri yra labai svarbi abiejų partnerių savivaldybių, ir 
Gižycko, ir Alytaus miesto, atsakomybės sritis, grėsmės (problemos) susijusios su: 

1) Vaikų ir jaunimo autizmu.  

2) Televizijos ir kitos žiniasklaidos keliamomis grėsmėmis. 
3) „Euronašlaityste“. 

4) Intensyviu Lenkijos ir Lietuvos pasienio regionų bendradarbiavimu. 

Autizmas – problema, atsiradusi Gižycko apskrityje ne seniau nei prieš 20–30 metų. Daroma 
prielaida, kad autizmas atskleistas pažengus medicinai, ir iš tikrųjų pirmus autizmo žmones ap-
skrityje atskleidė čia dirbusi tinkamą kvalifikaciją turėjusi gydytoja.  Anksčiau autizmo spektru 
sergantys asmenys buvo laikomi keistuoliais, apsėstaisiais ar pamišėliais. Vis dėlto esama nuo-
monių, kad autizmas plinta dėl blogėjančios aplinkos ir šiuolaikinės gyvensenos.  Taip pat esa-
ma asmenų, kurie dėl autizmo plitimo kaltina masinį skiepijimą 
(https://prawdaoszczepionkach.pl/dr-hubert-czerniak-szczepionki-powoduja-autyzm-i-
uszkodzenia-mozgu,62,290.htm).   

Atsižvelgiant į tai, kad kaip rodo Erico Fombonne‘o 2009 metais atlikti autizmo tyrimai 10 
000 gyventojų tenka nuo 60 iki 70 autizmo spektru sergančių asmenų, iš kurių 4,8:1 santykiu 
vyrauja berniukai, taigi kadangi apskrityje gyvena 10 582 (Statistikos departamento duomeni-
mis), gali būti nuo 64 iki 75 autizmo spektru sergančių vaikų ir jaunimo (0–18 metų), iš jų nuo 
52 iki 63 berniukų ir 11–13 mergaičių.  

Gižycko apskrityje globojamų autizmo spektru sergančių asmenų skaičius       
2015–2016 mokslo metais buvo 39 asmenys, sergantys autizmu, įskaitant Aspergerio sin-

dromą ir ankstyvosios pagalbos grupes. 2016–2017 mokslo metais tokių asmenų buvo 48 + 80, 
tiek pat buvo ir kitais 2017–2018 mokslo metais.  

Televizijos ir kitos žiniasklaidos keliamos grėsmės buvo nežinomos, kai televizija buvo nuo-
bodi ir nežiūrima (iki 1990 m.). Kasdien vaikai ir jaunimas praleidžia ištisas valandas žiūrėdami 
televiziją ir kasdien televizijos transliuotojai rodo šimtus smurto ir griovimo vaizdų, net vai-
kams skirtuose animaciniuose filmuose. Tai trikdo vaikų ir jaunimo pasaulio suvokimą, griauna 
teigiamų vertybių ir prasmių sistemą. Panašių grėsmių kelia ir internetas, ir kompiuteriniai 
žaidimai. Be to, žiniasklaida kuria grožio ir gyvensenos, kuri nėra pasiekiama paprastiems 
žmonėms, kultą, todėl dažnai tai tampa paauglių bandymų žudytis priežastimi (Gižycke tokių 
bandymų pasitaiko beveik kasmet). 

„Euronašlaityste“ – reiškinys, kai tėvai išvyksta dirbti į užsienį ir palieka savo vaikus. Atlikus 
tyrimus, kurie pristatomi D. Gizickos, J. Gorbaniuko, M. Szyszkos leidinyje „Šeima išsiskyrimo 
dėl migracijos sąlygomis“ (Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, Liublinas, 2010),suaugę 
vaikai mini šiuos nepalankius tėvų migracijos padarinius:  

a. trūksta išvykusio gimdytojo globos ir priežiūros – 76,6 %, 

b.  silpnėja ryšiai su išvykusiu gimdytoju – 64,1 %,   

c. mokymosi problemos – 40,8 %,  
d. dažnas alkoholio ir (ar) narkotikų vartojimas – 33,8 %,  
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e. per didelis darbo krūvis – 32,2 %,   

f. išvykusio gimdytojo ilgesys – 90 %,  

g. santuokos irimas – 72,3 %,  
h. likusiam sutuoktiniui trūksta palaikymo – 70,4 %.  

Intensyvus Lenkijos ir Lietuvos pasienio regionų bendradarbiavimas suteikė daug gali-
mybių vykdyti jaunimo mainus.  Kartais asmenys, turintys tam tikrų asmenybės problemų, irgi 
dalyvauja tokiuose mainuose. Tokiais atvejais jie atsiduria naujoje aplinkoje, dažnai neturėdami 
kalbos ir galiojančių papročių pagrindų. Taigi gali kelti sudėtingų ir net pavojingų atvejų. Dėl to 
būtina suteikti skubią ir profesionalią pagalbą.  

Abi savivaldybės yra įsteigusios švietimo įstaigas, kurios siekia užkirsti kelią (mažinti) 
anksčiau minėtoms grėsmėms. Gižycko apskrityje veikia Apskrities edukacijos plėtros 
centras (Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, PORE), kurį sudaro trys įstaigos: 
Psichologijos ir pedagogikos konsultacija (konsultacija), Pedagogikos biblioteka ir Mokytojų 
tobulinimo centras. PORE dirba 15 žmonių: 12 iš jų dirba konsultacijoje (pedagogai, 
psichologai, logopedai), 2 – bibliotekoje ir vienas – Mokytojų tobulinimo centre. Be nuolatinių 
darbuotojų, samdomi ir kiti asmenys, kurie teikia skubiąją pagalbą. Pagrindinę PORE veiklą 
vykdo konsultacija, kuri atlieka šias funkcijas: vykdo vaikų ir jaunimo diagnozavimą; vaikams ir 
jaunimui bei jų tėvams teikia edukacijos ir patariamąsias konsultacijas; vykdo profilaktines 
priemones ir palaikomąsias edukacijos funkcijas darželiuose, mokyklose ir įstaigose, taip pat 
teikia pagalbą mokytojams sprendžiant auklėjimo ir elgesio problemas; teikia paramą 
darželiams, mokykloms ir įstaigoms vykdant jų edukacijos, auklėjimo ir globos funkcijas. 

Alytaus mieste įkurta Pedagoginė psichologinė tarnyba (Tarnyba), kuri teikia 
pagalbą asmenims, turintiems ypatingų psichologinių poreikių, asmeninių ir raidos problemų 
bei mokymosi sunkumų, kad šie asmenys būtų priimami visuomenės, atgautų psichinę 
pusiausvyrą, galėtų gyventi visavertį gyvenimą, mokytis, atrastų ir ugdytų savo potencialą; 
teikia būtinas konsultacijas, pagalbą ir informaciją tėvams (globėjams) bei su tokiais vaikais 
dirbantiems mokytojams. 

Tarnyboje dirba 12 specialistų, iš jų direktorius, direktoriaus pavaduotojas, pedagogai, 
psichologai, logopedas ir administracijos darbuotojai.  

2. Projekto tikslai  

Apibrėžti šie projekto tikslai 

1)Tobulinti abiejų įstaigų personalo kvalifikaciją ir keistis veiksmingais darbo metodais; 

2)Gerinti darbe su vaikais ir jaunimu naudojamos edukacijos įrangą; 
3)Parengti įstaigas (PORE ir Tarnybos) teikti pagalbą mainų programose dalyvaujantiems 

vaikams ir jaunimui. 

3. Pagal projektą vykdomos priemonės  
  Pirmasis tikslas buvo įgyvendinamas šiomis priemonėmis: 

1)Surengta 12 Gižycko apskrities edukacijos plėtros centro darbuotojų stažuotė Alytaus 
miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir 12 Alytaus miesto tarnybos darbuotojų 
stažuotė Gižycko PORE.  

2) Surengti bendrieji abiejų įstaigų darbuotojų mokymai, t. y.: 
a. BOFIDBACK Gižycke, 

b. VERIM Alytuje, 
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c. Socialinių gebėjimų treniruotė Gižycke. 

3)Autistinių vaikų tėvų iš abiejų savivaldybių susitikimas Alytuje.  

4)Mokomoji ekskursija į Brud Novy prie Suvalkų veikiantį sodininkystės terapijos 
(hortiterapijos) centrą. 

Antrasis tikslas buvo įgyvendinamas šiomis priemonėmis: 

1) Kuriamas sodininkystės terapijos (hortiterapijos) centras prie Apskrities edukacijos 
plėtros centro. 

2)Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba įsigijo VERIM ir EVS įrangą. 

Trečiasis tikslas įgyvendintas pridėtine verte, kuri pasiekta surengus projekto stažuotes, 
mokymus ir susitikimus, kurių pabaigoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.        
Įgyvendinant šias priemones susipažinta su darbo su moksleiviais abiejose įstaigose metodais, 
abiejuose regionuose vyraujančiais papročiais, ugdomi darbuotojų bendravimo ir savęs 
vertinimo gebėjimai.  Visa tai lemia, kad Gižycko konsultacijos darbuotojai gali globoti 
moksleivius iš Alytaus, kurie lankosi Gižycko apskrityje, labiau nei iki įgyvendinant projektą.  
Tas pats pasakytina ir apie Alytaus miesto tarnybos darbuotojus.  

 PORE ir Tarnybos darbuotojų stažuočių rengimas 

Stažuotės tikslas 

Tobulinti abiejų įstaigų darbuotojų kvalifikaciją ir keistis teigiamais darbo metodais, 
taikomais partnerio įstaigoje.  

Konsultacijos ir Tarnybos darbuotojų stažuočių rengimas  

Alytaus miesto psichologinės pedagoginės tarnybos darbuotojai vyks stažuočių į Gižycko 
apskrities edukacijos plėtros centro Psichologinę pedagoginę konsultaciją, o Gižycko PORE 
darbuotojai – į Alytaus miesto partnerio įstaigą. Stažuotės tikslas yra keistis teigiama 
partnerio įstaigos patirtimi ir pritaikyti ją savo darbe. Stažuotėje dalyvavo 12 žmonių iš 
kiekvienos įstaigos, įskaitant šių įstaigų direktorius. Stažuotė vyko 5 darbo dienas, buvo 
susipažįstama su visos partnerio įstaigos darbu. Be to, stažuotojai susipažino su PORE ir 
Tarnybos darbuotojų darbu mokyklose, darželiuose ir kitose įstaigose, su kuriomis 
bendradarbiauja projekto partneriai. Kiekvienas stažuotojas rengė ataskaitą, kurioje žymėjo 
užsiėmimų eigą ir pastabas. Su savo pastebėjimais stažuotojai supažindino įstaigą, kurioje 
vyko stažuotė, ir savo darbovietę. Laisvu laiku stažuotojai lankė partnerio miestą.  

Bendroji šios priemonės ataskaita, kurią sudaro atskirų darbuotojų ataskaitos, yra 
vienas iš projekto rezultatų, kuris skelbiamas partnerių tinklalapiuose.  

Organizaciniais sumetimais (stažuotės negalėjo trikdyti pagrindinės abiejų įstaigų 
veiklos, todėl sutarta, kad vienu metu gali išvykti du asmenys) visa priemonė padalyta į 6 
dalis, kurios vyko šiomis dienomis: 

1)2018-04-09–04-13 
2)2018-04-19–04-20 

3)2018-04-23–04-27 
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4)2018-09-10–09-14 

5)2018-09-17–09-21 

6)2018-09-24–09-28 
 

Stažuotojo iš Gižycko ataskaitos pavyzdys 

Stažuotės diena …………….  

Atliktos užduotys – aprašymas  

Pastebėjimai 

Skirta naudoti Apskrities edukacijos plėtros centre 

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos darbui tobulinti 

 

Nuotraukų iš stažuočių galerija 
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EEG BOFIDBACK mokymai Gižycke 

Nervinis grįžtamasis ryšys (EEG biofeedback (elektroencefalografija) arba 
neurofeedback) naudoja savybę, kad veikdamos žmogaus smegenys skleidžia įvairaus 
diapazono elektromagnetines bangas, kurios būdingos įvairioms smegenų aktyvumo rūšims. 
Bangos vadinamos alfa, beta, delta, gama, teta. Gama bangos nuo 30 Hz iki 80–100 Hz 
skleidžiamos atliekant motorinius veiksmus ir funkcijas. Beta bangos nuo 12 iki maždaug 28 
Hz, mažos amplitudės, būdingos kasdieniam aktyvumui, jutimo percepcijai ir protiniam darbui. 
Alfa bangos nuo 8 iki 13 Hz, kintamos amplitudės, būdingos atsipalaidavimo ir apsiraminimo 
būsenai. 4–7 Hz dažnio teta bangos yra dažniausiai smegenų skleidžiamos bangos, kai žmogus 
medituoja, yra transo, hipnozės būsenos, stipriai svajoja, patiria intensyvias emocijas. Delta 
bangos nuo maždaug 0,5 iki 3 Hz, aukštos amplitudės, skleidžiamos gilaus miego būsenoje, 
giliai medituojant. Smegenys dažniausia veikia, esant tam tikram atskirų bangų santykiui.  

Esant kai kurioms smegenų disfunkcijoms, tam tikro dažnio bangų ir trūksta, ir būna jų 
perteklius, dėl ko pacientas nesugeba atlikti tam tikrų veiksmų (pvz., vaikai su ADHD turi 
problemų susikaupti ir atlikti konkrečią užduoti ar kontroliuoti emocijas).  

Nervinio grįžtamojo ryšio įrenginys – tai EEG bangų stiprintuvas (vadinamoji galvutė) 
su atitinkama programine įranga. Įvairiose kaukolės ir ausų vietose prie odos jungiami 
elektrodai kaupia duomenis apie atskirų diapazonų skleidžiamas bangas, programinė įrangas 
tuos duomenis paverčia pacientui suprantamu vaizdu. Pacientas privalo taip valdyti savo 
smegenų aktyvumą, kad pvz., ekrane matomas lenktyninis automobilis imtų greitėti. Nervinis 
grįžtamasis ryšys taikomas vaikų su ADHD (aktyvumo ir dėmesio sutrikimas) terapijoje, 
asmenims, turintiems mokymosi proceso sutrikimų, po kaukolės traumų, padeda gydyti 
epilepsiją. Taip pat rekomenduojamas sveikiems asmenims dėmesiui, atminčiai gerinti, 
obsesiniam kompulsiniam sutrikimui gydyti, stresui mažinti ir kūrybiškumui gerinti.  

 Gižycko apskrities edukacijos plėtros centras (Psichologinė pedagoginė konsultacija) 
yra įdiegęs tokią sistemą, bet trūko finansinių lėšų ir progų rimtai apmokyti darbuotojus. 
Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba planuoja taikyti šios rūšies terapiją. Dėl to 
logiška, kad bendradarbiavimu buvo siekiama surengti mokymus, kurių dalyviams įtektas 
pažymėjimas, suteikiantis teisę taikyti šią terapiją, naudojant minėtus įrenginius. 
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 Pateikus prašymą teikti pasiūlymus dėl Gižycke mokymus trims PORE ir dviem 
Tarnybos darbuotojams vykdysiančios įstaigos, buvo pasirašyta sutartis su Vroclavo įmone 
BIOMED, kuri pasiūlė šią programą:     

II laipsnio biologinio grįžtamojo ryšio (biofeedback) mokymų 
programa  

Dienos Temos 

„EEG-Biofeedback“ terapijos diagnostinės procedūros:  
 Terapijos valdymo programos naudojimo praktinis seminaras 
 Scenarijų sesijos pradinė diagnozė – praktiniai užsiėmimai,  
 diagnostikos sesijos gautų įrašų analizė: artefaktų šalinimas, įrašų interp-

retavimas – normos. 
„EEG-Biofeedback“ treniruotė: 

 C3 lokalizacijos Theta/Beta protokolas,  
 C4 lokalizacijos Theta/SMP protokolas. 

Darbas su duomenų baze: 
 atvirosios sesijos ataskaita,  
 tendencijų ataskaita – atvirosios sesijos rezultatų palyginimas 

I diena 

Biologinio grįžtamojo ryšio standartai 
Įvadas į QEEG neuroterapijoje. Pagrindinės sąvokos, normatyvinės bazės, 
diagnozavimo procedūra 
Mini QEEG. Terapijos planavimas EEG kiekybinių rezultatų, gautų vieno ir dviejų 
kanalų būdu, analizės pagrindu. Metodo privalumai ir trūkumai 

Praktiniai užsiėmimai. Dviejų kanalų diagnozė: elektrodų tvirtinimas, duomenų 
įrašymas ir analizė – 1 dalis 

II diena 

Praktiniai užsiėmimai. Dviejų kanalų diagnozė: elektrodų tvirtinimas, duomenų 
įrašymas ir analizė – 2 dalis 

Neuroterapeutų seminaras. Diagnostikos scenarijaus projektavimas („Developer 
Tools“ funkcija – scenarijų rengyklė) 

Psichofiziologija. Odos laidumas ir periferinė temperatūra – vegetatyvinės 
aktyvacijos žymenys. 

Psichofiziologija. Paviršinė EMG diagnostikoje ir terapijoje 

EEG-Biofeedback: alpha/theta treniruotė atsipalaidavimui 

III diena 

Praktiniai užsiėmimai – EEG-Biofeedback ir fiziologija. Treniruotė naudojant 
matavimus: EMG, odos laidumo ir temperatūros  

Profesionalus diagnostikos ekranų projektavimas (redagavimas). 

Įvadas į HRV-Biofeedback 

Baimės ir depresijos terapija nervinio grįžtamojo ryšio (nerufeedback) metodu. 

IV diena 

Hemoencefalografija (HEG) – naujas smegenų treniruočių būdas. „HEG-
Biofeedback“ ADD, autizmo terapijoje 
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Mokymai vyko 2018 m. gegužės 8–11 dienomis Gižycko apskrities edukacijos plėtros 
centre. Mokymus vedė Dariuszas Tuchowskis, į lietuvių kalbą vertė Romanas Juchniewiczius, 
Vilniaus rajono psichologinės pedagoginės konsultacijos direktorius.  

 

  

Nuotrauka. Vaizdai iš mokymų 

 

 

Nuotrauka. Po „EEG Biofeedback“ mokymų.  Kursų dalyviai su pažymėjimais.  

Fiziologinis reakcijos į stresą profilis. Daugiakanalė diagnozė: odos laidumas, 
EMG, EEG, temperatūra, širdies ritmas, kvėpavimas 



 

   
 10 

 Mokomoji ekskursija į Brud Novy prie Suvalkų veikiantį 
sodininkystės terapijos (hortiterapijos) centrą. 

Organizaciniais sumetimais ekskursija surengta 2018 m. gegužės 7 d., prieš 
biologinio grįžtamojo ryšio (biofeedback) mokymus. Atvykus į vietą surengti trumpieji 
mokymai atvykusiems, kuriuos vedė Zofia Wojciechowska, vadovaujanti tokiam centrui 
Mrongove.  

 
Mokymų programa: 

1) Sodininkystės terapija (hortiterapija) – terapijos metodas.  
2) Sodininkystės terapijos vaidmuo gerinant sutrikimų turinčių ir neįgaliųjų vaikų 

fizinę ir psichinę sveikatą. 
3) Sodininkystės terapijos rūšys ir nauda sutrikimų turinčių ir neįgaliųjų vaikų raidai 

įvairiose srityse. 
4) Darbo sode su specifinių edukacinių poreikių turinčiais vaikais taisyklių 

apibrėžimas. 
5) Sodininkystės žaidimų vaikams scenarijų pavyzdžiai. 

 
 

Nuotrauka. Vaizdai iš mokomosios ekskursijos 

 „Biofeedback Verim“ mokymai 

Aparatas „Biofeedback Verim“ naudojamas kaip odos varžos jutiklis, kuris padeda 
kaupti informaciją apie paciento vidinį susijaudinimą labai giliu lygmeniu.         Treniruotės 
metu įrenginys siunčia gautą signalą į kompiuterinį žaidimą. Vaiko užduotis yra atpažinti, kaip 
jo susijaudinimo ar nusiraminimo lygis veikia tai, kas vyksta ekrane – tokiu būdu vaikas 
mokosi, kaip pasiekti ir kontroliuoti pageidaujamą būseną.  

Terapija su „Biofeedback Verim“ įrenginiais galima lavinti gebėjimą sutelkti dėmesį, 
atsipalaiduoti ir ugdyti kantrybę bei tobulinti savęs vertinimo gebėjimą. Sistema naudojama, 
pvz., ADHD terapijai arba įveikiant mokymosi sunkumus. 
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VERIM mokymų programa (30 valandų) 

1. Teorinė dalis 
1)Moderniosios neurotechnologijos (biologinis grįžtamasis ryšys (biofeedback), nervinis 

grįžtamasis ryšys (neurofeedback), audiovizualinis stimuliavimas). 
2) Neurotechnologijų naudojimo edukacijos ir terapeutinės terapijos procese koncepcija. 
3)Biologinio grįžtamojo ryšio metodų istorija. 
4)Biologinio grįžtamojo ryšio metodų tipai ir taikymo atvejai. 
5)Žmogaus odos elektrinės varžos parametro savybių aprašymas. 

2. Praktinė dalis  
1)Įrangos diegimas. 
2)Praktinis mokymas naudojant „Biofeedback Verim“ programinę įrangą „Verim Lab“. 
3)Praktinis mokymas naudojant „Biofeedback Verim“ programą „ProNet“. 
4)„Energia“ programos segmento, kompiuterinių žaidimų veikimas: „Saldo“, labirintai, 

debesys, „LunaPark“ ir liftai. 
5)„Ištekliai“ programos segmento, kompiuterinių žaidimų veikimas: „Stamina“, biatlonas, 

Vabzdžių problemų sprendimo ratai. 
6)„Program Intelligence Rooms“ (Insight) programos segmento, kompiuterinių žaidimų 

veikimas: „Musical Etudes“, aspiracija, reguliavimas. 
7)Seminaras naudojant programą „Tinkliniai kambariai“, kompiuteriniai žaidimai: Delfinai, 

Žiedai. 
8)Praktinė treniruotė naudojant AVS (audiovizualinės stimuliacijos) įrangą. 

Mokymai vyko birželio 11–15 dienomis Lietuvoje, Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje 
tarnyboje.  Mokymuose dalyvavo dvi mokytojos iš Gižycko ir trys mūsų Centro psichologai. 
Mokymus vedė Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius (psichologas) 
Romanas Juchniewiczius.  

Dalyviai išmoko, kaip naudoti VERIM metodologiją, kurią Centras ketina įsigyti projekto 
lėšomis.  

 

Nuotrauka. Vaizdai iš mokymų 
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 Mokymai – socialinių gebėjimų treniruotė (SGT) – vaikų su autizmo 
spektru grupinė terapija 

Mokymų tikslas – perteikti žinias, gebėjimus ir priemones, kurios leistų veiksmingai 
taikyti asmenų su autizmo spektru ir gretutiniais sutrikimais socialinius ir bendravimo 
gebėjimus ugdyti padedančią terapiją. SGT yra vienas iš terapijos būdų, skirtų ypač asmenims 
su Aspergerio sindromu.  Kaip numatyta projekte, mokymus vedė Lenkijos mokomoji įstaiga, 
todėl Lenkijoje taikomos žinios buvo perduodamos Lietuvos įstaigos darbuotojams (projekto 
priemonės tarpusavio žinių keitimasis). Visus mokymus vertė Romanas Juchniewiczius – 
Vilniaus rajono konsultacijos direktorius, turintis daug profesinių žinių, kurios padėjo perduoti 
Lietuvoje taikomas žinias.  

Pateikus prašymą teikti pasiūlymus, atrinkta mokymų įmonė – Varšuvos fondas 
„Pagalba autizmui“. 

Mokymų dalyviai susipažino su gebėjimų ugdymo pagal Arnoldą Goldsteiną modeliu, 
grupinių užsiėmimų eigos planavimo metodais, socialinių gebėjimų lavinimo grupių atrankos 
taisyklėmis, rinkoje pasiekiamomis užsiėmimams būtinomis priemonėmis. Taip pat įdomiai 
buvo aptariami praktiniai būdai, kaip susidoroti su sudėtingais elgesio atvejais užsiėmimuose, 
ir svarbūs aspektai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį asmenų su autizmo spektru terapijos 
metu.  

Fondui „Pagalba autizmui“ atstovaujančios Agnieszkos Łucjanek vedamuose 
mokymuose dalyvavo 15 pedagogų iš Alytaus (Lietuvoje) grupė.  

Supaprastintoji mokymų programa 

1) Gebėjimų ugdymas pagal Arnoldą Goldsteiną 
2) Socialinių gebėjimų treniruotės vedimas – bendrosios taisyklės 
3) Atrankos į terapeutines grupes taisyklės – praktiniai patarimai 
4) Grupinių užsiėmimų eigos planavimas – plano pritaikymas pagal dalyvių poreikius ir ga-

limybes 
5) Darbe su moksleiviais taikomos darbo formos ir naudojamos didaktinės priemonės 
6) Sudėtingos situacijos užsiėmimuose, reagavimo probleminėmis situacijomis būdai 
7) Motyvacijos ugdymas – motyvavimo sistemų parinkimas 
8) Tikslinio aktyvumo įpročių formavimas 
9) Bendradarbiavimo su šeima vaidmuo vaiko terapijos metu. 
10) SGT užsiėmimų tikslinė grupė 
11) SGT grupę atitinkančios motyvavimo sistemos rengimas 
12) SGT užsiėmimų programos rengimams semestrui (mokslo metams) 
13) Scenarijų planavimas 
14) Aktyvumo parinkimas pagal įvairias amžiaus grupes (darželis, pagrindinė mokykla, jau-

nimas) 
15) Užsiėmimų priemonių rengimas 
16) Egzaminas (mokymų pabaiga) 
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Nuotrauka. Vaizdas iš mokymų. 

 Sodininkystės terapijos (hortiterapijos) centro struktūra 

Sodininkystės terapija (hortiterapija) – žinių šaka, pagrįsta tarpdalykiniu medicinos, 
sodininkystės ir terapijos poveikiu, siekiant pagerinti žmonių sveikatos būklę. Sodininkystės 
terapija (hortiterapija) gali būti taikoma gydant autistinius, nutukusius, mokymosi sunkumų 
turinčius vaikus (įskaitant vaikus su ADD, t. y. dėmesio sutrikimo sindromu be hiperaktyvumo, 
ADHD, t. y. aktyvumo ir dėmesio sutrikimo sindromu), depresiją, judėjimo ir protinę negalią, 
sensorinių, pvz., regos, klausos, problemų turinčius vyresnius asmenis, taip pat alkoholikus ir 
narkomanus.  

Sodininkystės terapiją sudaro du gydymo tipai: aktyvioji terapija, kai pacientai dalyvauja 
atliekant darbus su augalais, ir pasyvioji terapija, kai pacientai būna tarp augmenijos. 

Sodininkystės terapija (hortiterapija) sujungia du elementus: meno terapiją – buvimą tarp 
augalų suteikia estetinių įspūdžių, taip pat sodo ištekliai naudojami kuriant vaizdus ir kitus 
meninius kūrinius; ergoterapijos – dirbant sode ir prižiūrint augalus, psichoterapijos – 
tiesiogiai stimuliuojant emocinius, pažinimo ir sprendimų procesus pasyviai ar aktyviai 
bendraujant su augalais, reabilitacijos – ypač sunkiai sergančiu asmenų, įskaitant neįgaliuosius, 
pvz., vaikščiojimas stimuliavimo takeliais, dirbtinėmis kalvelėmis, kliūčių ruožais ir pan., 
floristikos – puokščių, vainikėlių kūrimas iš sodo išteklių (šis aprašymas parengtas pagal Brud 
Novy hortiterapijos centro pateikiamą informaciją). 

 Centrui kurti panaudota teritorija apie PORE pastatą, kurioje išardžius pamatus liko 
dirvonai.     

Tikslas buvo: 

1. Paruošti teritoriją hortiterapijos centrui įkurti, t. y.: 

1)  išardyti esamus aptvarus, 

2)  išardyti likusius senų pamatų betoninės konstrukcijos ir betoninio aptvaro elementus, 

3)  įrengti prie pastato naują pločio betoninį aptvarą ant grunto, 
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4)  paruošti teritoriją, kad būtų galima išlieti kietąją dangą – mechaniniu būdu įrengti vagą 
per visą būsimų šaligatvių plotį, 

2. Išlieti kietąją dangą, t. y.: 

1)  įrengti betoninius kelkraščius su smėlio pagrindu ir užpildyti sandūras smėliu  

2)  pakloti betoninių trinkelių dangą ant cementinio smėlio pagrindo. 

3. Paruošti centro teritoriją žaliajai dangai, t. y.: 

1)  supilti ir mechaniškai sutankinti smėlio pagrindą  

2)  įrengti technologinių sluoksnių grunto stiprinamąjį sluoksnį iš geopluošto 

3)  supilti ir mechaniškai sutankinti kitą smėlio pagrindo sluoksnį  

4)  pakloti kitą technologinių sluoksnių grunto stiprinamąjį sluoksnį iš geopluošto, 

5)  supilti ir mechaniškai sutankinti kitą smėlio pagrindo sluoksnį  

6)  supilti durpių, derlingos žemės, smėlio ir žvyro mišinys žolės dangai įrengti, 

7)  paruošti ir pakloti vegetacinį sluoksnį ir mechaniškai sumaišyti storio sluoksnį po tan-
kinimo, 

8)  mechaniniu būdu išbarstyti granuliuotas ir birias mineralines trąšas 

9)  Vieną kartą sutankinti pagrindą arba vegetacinį sluoksnį lygiuoju volu. 

4. Aptverti teritoriją cokolyje tvirtinamais plieniniais stulpeliais (fi 50, stulpelių aukštis 2,4 m, 
įkasti stulpelius į 0,8 m). Užpildyti 3,5 mm storio cinkuoto tinklo su 60*60 mm akutėmis 
plieniniais rėmais. Stulpeliai išdėstyti kas 2,4 m. Tvoros aukštis 1,5 m, žalios spalvos. Viršu-
tinis tvoros kraštas turi būti be aštrių ir pavojingų elementų. 100 x 200 cm dydžio varteliai 
teniso korto tvoros protarpio šone. 

 
1 nuotrauka. PORE hortiterapijos centro statybos pradžia. 
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2 nuotrauka. Dabartinis hortiterapijos centro vaizdas.  
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Pieš. Hortiterapijos centro vaizdas – galutinis vaizdas 

 

Toliau centrą ketinamą plėtoti iš PORE lėšų, padedant savanoriams ir remiant vietos 
įstaigoms. Galutinę techninę ir „žaliąją“ būklę ketinama pasiekti per dvejus metus, kai pasodinti 
augalai (šiuo metu pasodintos, pvz., svogūninės gėlės) pasieks pastebimą dydį.  Vis dėlto jau 
šiuo metu centras gali vykdyti kai kurias numatytas funkcijas.   

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos įsigyta VERIM ir 
AVS įranga. 

Įsigytos įrangos aprašymas ir naudojimo būdas parengti pagal uždarosios akcinės ben-
drovės „Eurocorp“ – įrangos tiekėjo – pateiktą pasiūlymą  
 

1) „Biofeedback Verim“ sistema  

„Biofeedback“ (biologinio grįžtamojo ryšio) metodas rekomenduojamas vaikams ir 
suaugusiems su emociniais ir dėmesio sutrikimais, puikiai tinka lavinti atsipalaidavimą ir 
valdyti reakciją į stresą. Atsižvelgiant į streso pobūdį ir lygį, kinta organizmo fiziologinė būklė.  
Aparatas „Biofeedback Verim“ naudojamas kaip odos varžos jutiklis, kuris padeda kaupti 
informaciją apie paciento vidinį susijaudinimą labai giliu lygmeniu. Treniruotės metu įrenginys 
siunčia gautą signalą į kompiuterinį žaidimą. Vaiko užduotis yra atpažinti, kaip jo susijaudinimo 

Apskrities 
edukacijos plėtros 
centro pastatas 

Kietoji danga 

Tvora 

Žalioji teritorija 

Apvadas  
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ar nusiraminimo lygis veikia tai, kas vyksta ekrane – tokiu būdu vaikas mokosi, kaip pasiekti ir 
kontroliuoti pageidaujamą būseną.  

 

Nuotrauka. Aparatas „Biofeedback Verim“ ir šios sistemos taikymas AMPPT terapijoje  
Terapija su „Biofeedback Verim“ įrenginiais galima lavinti gebėjimą sutelkti dėmesį, at-

sipalaiduoti ir ugdyti kantrybę bei tobulinti savęs vertinimo gebėjimą. Sistema naudojama, pvz., 
ADHD terapijai arba įveikiant mokymosi sunkumus. 

Įsigytą „Biofeedback Verim“ programinės įrangos „ProNet“ paketą sudaro 4 moduliai:  
„Energy“ (Energija), ,,Ressource“ (Ištekliai), „Innteligence Rooms“ (Nuovokos kambariai) ir 
papildomas segmentas „Network“ (Tinklas) bei duomenų bazė neribotam vartotojų skaičiui. 
Įranga skirta profesionaliam naudojimui.  
Įsigytos įrangos komplektą sudaro: 

- Dekoderis „Mind-Reflection“ (būtinos 2 AA baterijos); 
- Programinė įranga VERIM (įrašyta DVD arba USB) (14 kompiuterinių žaidimų);  
- USB laidas asmeniniam kompiuteriui prijungti;  
- GSR – odos varžos jutiklis; 
- Naudojimo instrukcija;  
- PIN kodas. 

Komplektas veikia su kompiuteriu (nebuvo įsigyjami iš projekto lėšų). 
- Minimalūs kompiuterinės įrangos reikalavimai: 
- AK Pentium 4/1 GB RAM, 
- ne mažiau nei 1,5 GB vietos standžiajame diske 
- garso plokštė, įvestis USB, CD/DVD-ROM. 
- Windows XP, VISTA, 7 

2) AVS – audiovizualiniai stimuliavimo akliniai „Mind Enchander“. 
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Audiovizualinis stimuliavimas – tai smegenų ir regos (spalvos) skatinimas tam tikru 
dažniu. Modernioji AVS įranga smegenis stimuliuoja tam tikra atsipalaidavimo programa, kuri 
organizmui padeda pailsėti, sumažinti stresą ar pagerinti dėmesį.   

AVS PSIO vienu metu stimuliuoja šviesa iš akinių ir garsu ir mp3 leistuvo (muzika ar tam 
tikros moduliacijos balsu). Spalvų derinys ir šviesos terapija su virpesiais veikia smegenis ir 
sukelia tam tikrus terapeutinius efektus, pvz., gerina atmintį, kūrybiškumą, dėmesį ir didina 
energiją. Atsipalaidavimo sesijos vidutiniškai trunka apie 20–30 minučių. Šio metodo kūrėjai 
pabrėžia, kad nesukelia neigiamų padarinių. 

Tarnyba šią įranga naudos depresijos terapijai, stresui mažinti, hiperaktyvumui, 
ADHD(Aktyvumo ir dėmesio sutrikimo sindromui) silpninti.  

Įsigytuose paketuose yra: 
- Dekoderis; 
- Akiniai ir ausinės;  
- Stereofoninio garso laidas; 
- DVD su atpalaiduojamaisiais įrašais; 
- Naudojimo instrukcijos; 
- 10 audiovizualinių stimuliavimo programų;  
- baltą, raudoną ir žalią spalvas skleidžiantys LED diodai, kurie sudaro vaivorykštės spektrą; 

Įrenginiui veikti būtina kompiuteris arba išmanusis telefonas ir mp3 leistuvas. 

 

 Autistinių vaikų tėvų iš abiejų savivaldybių susitikimas Alytuje 

Lietuvos projekto partnerio, t. y. Alytaus 
miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 
prašymu susitikimą rengė Alytaus Dzūkijos 
pagrindinė mokykla, kurioje veikia specialieji 
skyriai, taip pat ir vaikams su autizmo 
spektru. Renginys – dviejų dienų 
konferencija, kurią vedė šios mokyklos 
direktorė Jolanta Savukynienė.  

Susitikime dalyvavo 15 autistinių vaikų 
tėvų iš Gižycko (14 mamų ir 1 tėtis) ir projekto komanda su PORE direktore Bożena 
Giedziuszewicz.  Iš Lietuvos pusės dalyvavo 15 autistinių vaikų tėvų ir mokytojų grupė. 
Susitikime dalyvavo ir garbės svečių: Alytaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus 
vyriausioji specialistė Daiva Pasaravičienė, Švietimo skyriaus tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo koordinatorė Rima Mockevičienė ir Alytaus Dzūkijos pagrindinės 
mokyklos direktorė Vilija Sušinskienė. 

Pirmąją konferencijos dieną dalyviai susipažino su vaikų ir jaunimo su autizmo spektru 
sutrikimų gydymo galimybėmis Alytuje ir Gižycke. Tarnybos psichiatrė Zita Pupkienė 
pristatė Alytuje teigiamą pagalbą, o Bożena Giedziuszewicz, Gižycko PORE direktorė, pristatė 
savo regione taikomą vaikų globos sistemą. Dienos įvykis – Gižycko tėvų, auginančių vaikus 
su autizmo spektro sutrikimais, asociacijos veiklą pristatė Aneta Furmaniak ir Anna 
Kowalczyk.  
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Nuotrauka. Anetos Furmaniak ir Annos Kowalczyk pristatymas.  

Antrą dieną Dzūkijos mokyklos mokytojai Nijolė Amšiejienė, Danguolė Balčiūnienė ir 
Tomas Gurskis pristatė projektą „Šilto smėlio metodikos taikymas specialiųjų poreikių 
mokinių fizinei ir emocinei būsenai gerinti“, kuris galėtų padėti gerinant autistinių vaikų 
raidą ir įveikti iššūkius, su kuriais susiduria jų tėvai. 

Paskutinį pranešimą „Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo svarba ugdant autizmo 
spektro sutrikimų turinčius vaikus“ Vilniaus lopšelio darželio „Čiauškutis“ logopedė ekspertė 
Loreta Grikainienė.  Anot jos, glaudus bendradarbiavimas bei abipusė parama ir pagalba – 
svarbi sėkmingo vaikų ugdymo sąlyga.  

 

Diskusijų metu buvo aptartos Alytaus ir Gižycko tėvų, auginančių autizmo spektro 
sutrikimų turinčius vaikus, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, pozityvaus 
visuomenės požiūrio į šiuos vaikus formavimo aspektai, tėvų galimybė suburti organizaciją, 
vienijančią autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų šeimas Alytuje. 

. 
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Sutarta, kad tolimesnis bendradarbiavimas yra galimas ir tikslingas, o jo formos 
atsispindės PORE ir Tarnybos sudarytoje bendradarbiavimo sutartyje. Diskusija užsitęsė 
ilgokai ir vyko net kuluaruose, todėl dalyviams iš Gižycko liko nedaug laiko pasižvalgyti po 
patį Alytaus miestą ir jo įdomybes – pėsčiųjų tiltą per Nemuną. Nuotraukoje – tėvai ant tilto 
Alytuje. 

 

 4) Projekto rezultatai ir produktai 

 Rezultatai 

Paraiškoje nurodyta, kad rezultatas yra programos Interreg V-A Lietuva–Lenkija rodiklis 
4.1.R.1, t. y.:  

Bendradarbiavimo per sieną institucijų dalyvavimas (Share of institutions benefiting from 
crossbordern cooperation).  

Projekto įgyvendinimas buvo gera bendradarbiavimo per sieną pamoka. Galima pridurti, 
kad pamoka buvo sudėtinga, ypač Lietuvos partneriui, kuris pirmą kartą vykdė projektą 
savarankiškai (lig šiol Tarnyba dalyvavo projektuose didesnėmis grupėmis) ir dėl 
komplikacijų skiriant įstaigos direktorių.   

Organizuojant veikla buvo būtinas dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimas. 
Patobulėjo darbuotojų kvalifikacija, kuri vertinama formaliai – mokymų pažymėjimais, ir 
neformaliai – stažuotėse, susitikimuose įgyta patirtimi. Pagerėjo abiejų įstaigų aprūpinimas 
mokomosiomis priemonėmis. Galima drąsiai teigti, kad partnerių institucijų teikiamų 
viešųjų paslaugų kokybė pagerėjo apsikeitus gerosiomis praktikomis, surengus bendruosius 
mokymus ir pagerinus infrastruktūrą. Naudos gavėjai taip pat yra geriau pasirengę abipusei 
pagalbai ir vaikų bei jaunimo priežiūrai kitų miesto ir apskrities mokyklų rengiamuose 
mainuose. 

Produktai 

Sukurti šie produktai (rodiklių numeris nurodytas Programoje): 

1) 2.1.O.2. Bendruosiuose mokymuose ir renginiuose dalyvaujančių asmenų skaičius 
(Number of persons having participated in joint trainings and events) 

Šio produkto vertę sudaro: 
- 12 PORE darbuotojų, dalyvavusių Tarnybos rengiamoje stažuotėje, 

- 12 Tarnybos darbuotojų, dalyvavusių PORE rengiamoje stažuotėje, 
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- 5 nervinio grįžtamojo ryšio (EEG biofeedback) mokymų dalyviai (3 iš PORE ir 2 iš 
Tarnybos) Gižycke. Tie patys asmenys taip pat dalyvavo mokomojoje ekskursijoje 
į hortiterapijos centrą, 

- 5 VERIM mokymų Alytuje dalyviai (2 iš PORE ir 3 iš Tarnybos), 
- 15 socialinių gebėjimų treniruotės (SGT) dalyvių – vaikų su autizmo spektru 

grupinė terapija, 
- 15 autistinių vaikų tėvų susitikimo dalyvių (autistinių vaikų tėvai Gižycke), 

neįskaičiuoti šiame susitikime dalyvavę lietuviai ir projekto komandos nariai.  
           Iš viso 64 asmenys. 

2) 3.1.O.3. Naujų ar atnaujintų sveikatos priežiūros paslaugų ir profilaktinių programų 
skaičius (3 vienetai). 

Šį produktą sudaro: 
a. atnaujinta PORE parengta autistinių vaikų terapijos programa, 
b. atnaujinta Tarnybos parengta autistinių vaikų terapijos programa, 
c. hortiterapijos centro parengta terapijos programa. 

Šios programos pristatomos partnerių tinklalapiuose. 
3) 4.1.O.1. Tarpvalstybiniame bendradarbiavime dalyvaujančių institucijų skaičius 

(Number of institutions involved in the cross border cooperation) 

Dalyvavimo paraiškoje šio rodiklio vertė nurodyta „2“, t. y. formalieji projekto partneriai: 
Apskrities edukacijos plėtros centras ir Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba. Iš 
tikrųjų dalyvavusių subjektų buvo daug daugiau: savivaldos įstaigos – Gižycko apskrities ir 
Alytaus miesto savivaldybės administracija, 4 mokomosios įstaigos, bent du viešbučiai, dvi 
transporto įmonės, įrangos tiekėjas, statybos įmonė. Tai rodo, kad Europos Sąjungos fondų 
lėšas tik nedidele apimtimi tiesiogiai naudoja projekto partneriai. Pirmiausia jomis 
pasinaudoja partnerių ūkinė aplinka.      

4)  4.1.O.2. Bendruosiuose mokymuose ar personalo mainuose dalyvaujančių asmenų 
skaičius (Number of persons having participated in joint trainings or exchange of 
Staff) 
Šis rodiklis daug kuo sutampa su 2.1.O.2. Neįskaičiuota tik 15 socialinių gebėjimų 
treniruotės (SGT) mokymų dalyvių, nes tai nebuvo bendrieji mokymai, ir 15 autistinių 
vaikų tėvų susitikimo dalyvių, nes tai nebuvo mokymai.  Iš viso 34 asmenys. 

5) Hortiterapijos centro įrengimas (Horticultural therapy garden) 1 vnt.  Centras įrengtas 
pagal projektą prie Apskrities edukacijos plėtros centro. 

6) Įsigytų įrangos vienetų skaičius (Number of units of the equipment). Centras įsigijo 5 
„Biofeedback Verim ProNet“ rinkinius ir 2 „AVS Mind Enhancer“ vienetus. 

7) Parengtų ir paskelbtų stažuočių ataskaitų skaičius. Parengtos 2 stažuotėje dalyvavusių 
darbuotojų ataskaitos (viena – Gižycko darbuotojų, antroji – Alytaus darbuotojų), kurios 
paskelbtos tinklalapiuose. 

8) Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius.  Parengtas ir pasirašyta Apskrities 
edukacijos plėtros centro ir Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 
bendradarbiavimo projekto tvarumo laikotarpiu sutartis.  

9) Surengtų renginių skaičius: Tai: 
a. PORE surengta stažuotė,  
b. Tarnybos surengta stažuotė,  
c. „EEG BIOFEEDBACK“ (LB) mokymai,  
d. mokomoji išvyka į hortiterapijos centrą, 
e. VERIM (B2) mokymai,  
f. mokymai darbuotojams, mokytojams ir autistinių vaikų tėvams (LB),  
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g. 2 autistinių vaikų tėvų susitikimai (1 LB, 1 B2). 
Įgyvendinant projektą negalėjo trūkti ir su populiarinimu susijusių produktų: Parengti: 

1) Du spaudos straipsniai – vienas paskelbtas Gižycke, kitas – Alytuje. Straipsniai skelbiami 
partnerių tinklalapiuose. 

2) Dvi radijo laidos – viena Gižycko interneto radijuje, kita – Alytaus radijo stotyje. Šių laidų 
nuorodos taip pat skelbiamos partnerių tinklalapiuose. 

3) Sukurti du projekto informaciniai plakatai, kurie viešinami partnerių įstaigose. 
4) Tarnybos įsigyta įranga paženklinta lipdukais, kuriuose nurodoma, kad papildomą 

finansavimą teikė Europos Sąjungos fondai, o hortiterapijos centre pastatyta atminties 
lenta. 

5)   Parengtas šis „Naujienlaiškis“, kurį projekto partneriai padaugino 20 egzempliorių ir 
išsiuntė panašioms įstaigoms Elko subregione ir Alytaus apskrityje. 

5)  Tikėtinas projekto poveikis  

Pagal projektą vykdomos priemonės lėmė žymių pokyčių partnerių institucijose. Įveikus 
organizacines ir dalykines problemas, kurių pasitaikė įgyvendinant tarpvalstybinį projektą, iš 
dalies finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, sustiprino abi įstaigas organizaciniu lygmeniu. 
Tai teigiamai paveiks kitas veiklos sritis, susijusias su viešųjų paslaugų teikimu. Ypač teigiamai 
paveiks vaikų ir jaunimo su autizmo spektru terapijos kokybę. Pagal projektą vykdytos 
priemonės parodė, kad partneriai turi kuo dalytis, teigiamų būdų manai gali būti vykdomi 
abiem kryptimis.  Partnerių vykdomomis priemonėmis pasinaudojo ir su jais 
bendradarbiaujantys subjektai, kurie paprastai pirmą kartą dalyvavo tarptautiniuose 
renginiuose. Antra vertus, išplėtota infrastruktūra, būtina teikti paslaugas, ir įsigyta įrangos, 
kuri naudojama pasienio regione.  Projektas paskatino glaudesnį partnerių savivaldybių, t. y. 
Gižycko apskrities ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos, įstaigų bendradarbiavimą.  

Šios veiklos pridėtinė vertė – abi įstaigos užmezgė bendradarbiavimą su mokomosiomis 
įstaigomis ir puikiu terapijos specialistu Romanu Juchniewicziumi. Neatmestina, kad užsimegs 
bendradarbiavimas, į kurį įsitrauks platesnis pedagoginės ir psichologinės terapijos paslaugas 
teikiančių įstaigų tinklas.  

Vis dėlto vertingiausia yra tai, kad autistinių vaikų tėvų dalyvavimas vienoje iš priemonių 
padėjo suvokti šių tėvų vaidmenį auklėjant autistinius vaikus. Jų ryžtas ir gebėjimai yra lygiai 
vertingi (vertingesni) kaip ir profesionalių terapeutų, kurie dirba partnerių įstaigose, 
kvalifikacija. Taigi pagalba auklėjant šiuos ypatingus vaikus yra lygiai svarbi kaip ir partnerių 
įstaigų infrastruktūros kūrimas ar darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Todėl projekto partneriai 
nusprendė, kad kasdieniame darbe skirs daugiau dėmesio bendradarbiavimui su tėvais ir į kitą 
šiai problemai skirtą projektą dar labiau įtrauks tėvus. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ačiū, kad susipažinote su mūsų projektu. 
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