
                          

 

„Mano vaikas kitoks, jis turi autizmo sutrikimą“ 

Daug vaikų prekybos centruose pirmiausia eina ar net bėgte bėga į 

saldumynų ar žaislų skyrius. Šiandien šis berniukas, maždaug trejų metų, taip pat lėkė 

tiesiai prie mažų mašinėlių, išdėliotų parduotuvės lentynoje. Berniuko mama vadino 

jį vardu  - maloniai,švelniai, vėliau  - garsiau ir griežčiau, bet jis net nestabtelėjo ir 

neatsisukęs nudūmė.  Paėmęs vieną mašinėlę, ilgai ją apžiūrinėjo, skaičiavo ratus, 

pauostė. Paskui paėmė kitą tokią pačią. Mama paprašė jo padėti atgal, nes namuose 

tokių mašinėlių jau kokia dešimtis. Berniukas net nemėgino padėti jas atgal. Mama 

apsisuko ir skubiai nuėjo, greit paėmė reikalingus maisto produktus, grįžo prie 

sūnaus. Jis ten tebestovėjo ir laikė tas pačias mašinėles. Mama vieną iš jų paėmė ir 

padėjo aukščiau, kad berniukas nepasiektų. Vaikas labai supyko,pradėjo rėkti, trenkė 

į grindis tą pačią mašinėlę, bandė įspirti mamai. Mama stipriai paėmusi už rankos 

nusivedė jį prie kasos. Berniukas priešinosi:  nenorėjo išeiti, nenorėjo stovėti eilėje, 

spardėsi, verkė... Eilėje stovinčios įvairaus amžiaus moterys bandė jį raminti, gėdinti, 

gąsdinti, bet berniukas nereagavo ir nerimo. Tada „tetos“ pradėjo kaltinti mamą dėl 

blogo vaiko auklėjimo. Mama iš nevilties apsiverkė ir tepasakė: „Mano vaikas 

kitoks“. 

Panašių situacijų tenka matyti ne tik prekybos centruose. Kai svetimi 

žmonės nori padėti į sudėtingą situaciją patekusiai mamai, neretai ją tik įskaudina, 

nes nežinotokio vaiko elgesio priežasčių. Šis berniukas, kuris parduotuvėje ilgai, 

ramiai stovėjo ir tyrinėjo mažas mašinėles, o paskui labai stipriai supyko, sukėlė 

isterijas, tikriausiai turi autizmo spektro sutrikimą. Pastaraisiais metais šį sutrikimą 

turinčių vaikų labai padaugėjo ne tik Alytaus mieste bei Lietuvoje, bet ir visame 

pasaulyjeTokių vaikų pagrindiniai sunkumai yra bendravimo, emocijų valdymo, 

kalbos vystymosi srityse. Sutrikimo pirmieji simptomai gali pasireikšti dar 

kūdikystėje: kalbinamas mažylis nereaguoja, nestebi suaugusiojo veido arba tai daro 

fragmentiškai, būna labai jautrus pašaliniams dirgikliams (pvz. triukšmuiar kokiam 

kitam garsui). Pradėjęs vaikščioti jis būna labai judrus, ilgai vaikšto ant galų pirštų, 

mėgsta vaikščioti ratu, kai džiaugiasi dažnai „plasnoja“ rankytėmis. Kiti vaikučiai 

gali būti labai lėti, labai ramūs, besidomintys kokiaisnors vieno tipo žaislais 

(traukinukais, mašinomis, gyvūnėliais), stato juos į eilę, mėgsta dėlioti dėliones, labai 



anksti susidomi raidėmis, skaičiais, juos išmoksta, tačiau sunkiai suvokia jų prasmę. 

Jie siekia užsiimti tik ta veikla, kuri jiems patinka, nes tam turi įgimtų gebėjimų.Jeigu 

neleidžiame daryti to, ką vaikas nori, jis staigiai labai stipriai supyksta, krenta, 

spardosi, kandžioja ir pan. Emocijos būna labai stiprios ir ilgai trunkančios. Dažnas 

toks vaikas nereaguoja į vardą, nesupranta žodinių nurodymų, trumpai, fragmentiškai 

palaikoakių kontaktą. Kartais būna, kad pradėję šiek tiek  kalbėti, nustoja ir vartoja 

savo kalboje tik kelis paprastus žodelius („mama“, „atia“). Šie simptomai gali būti 

stipresni ar silpnesni, ir tai gali būti ne tik autizmo spektro sutrikimas, o emocijų ir 

elgesio ar auklėjimo problemos, todėl svarbu kreiptis į psichologą ar vaikų psichiatrą, 

kad jis įvertintų vaiko raidos sunkumus. Pagalbą tokiems vaikams reikia suteikti kuo 

anksčiau, kad formuotųsi tinkami elgesioįpročiai ir lavėtų bendravimo, socialinio 

suvokimo, kalbos ir kiti įgūdžiai. 

Alytaus mieste patiems mažiausiems, iki 4 metukų, vaikučiams pagalbą 

teikia Alytaus apskrities St. Kudirkos ligoninės Ankstyvosios reabilitacijos tarnybos 

specialistai: medicinos psichologas, logoterapeutas, kineziterapeutas, neurologas. 

Kai vaikai, turintys autistinio spektro sutrikimus, pradeda lankyti 

ikimokyklines įstaigas, jiems pagalbą teikia visose įstaigose dirbantys logopedai, 

išskyrus „Drevinuko“ darželį mokyklą ir „Vilties“ darželį mokyklą, kuriose pagalbą 

šiems vaikams teikia specialistų komanda (logopedas, spec. pedagogas, soc. 

pedagogas, kineziterapeutas, ergoterapeutas). Lopšelyje darželyje „Saulutė“ yra 

logopedinė grupė, kurioje teikiama intensyvi logopedinė pagalba.Dažnamvaikui 

reikia pedagogo padėjėjo pagalbos.Jei norima gauti specialųjį ugdymą, miesto 

pedagoginės psichologinės specialistai įvertina vaiko raidos ypatumus ir nustato 

specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia ugdymo įstaigoms rekomendacijas, kaip 

dirbti darbui su autistišku vaiku. Labai svarbi specialistų pagalba, tačiau ypatingas 

vaidmuo ir atsakomybė tenka vaiko tėveliams. Juk šie vaikai naujų įgūdžių įgyja 

labai lėtai, dažnai juos kartodami įvairiose situacijose, todėl tėvai turi nuosekliai 

laikytis tų pačių principų, strategijų, kurių jų vaikai mokosi pas specialistus. Kantrūs, 

protingi, suprantantys tėvai kiekvieną dieną padeda savo vaikams įtvirtinti 

svarbiausius įgūdžius, reikalingusjiems, įveikiantgyvenimo iššūkius. 

Vienas iš pirmųjų, didžiausias iššūkis, beje, kaip ir daugeliui vaikų, 

autizmo sutrikimą turintiems vaikams yra mokymasis mokykloje. Pasikeitimai šių 

vaikų gyvenime sukelia didelį  nerimą, kuris gali būti įvairių kitų emocinių ir elgesio 

problemų (nenoro eiti į mokyklą, stipraus pykčio protrūkių, agresijos ir saviagresijos 

ir kt.) priežastimi. Mokykloje dėl sutrikimo vaikams sunku ramiai sėdėti, išklausyti ir 

suprasti mokytojo aiškinimus bei nurodymus, vykdyti juos. Dažnai jie savo savijautą 



parodo netinkamu elgesiu.Todėl prieš pirmąją klasę tėveliams naudinga pasitarti su 

pedagoginės psichologinės tarnybos specialistaisdėl ugdymo programos bei 

specialiosios pagalbos teikimo.Mokyklose klasės mokytojams, dirbant su autistiškais 

mokiniais, padeda švietimo pagalbos specialistai bei pedagogo padėjėjai. Jie padeda 

mokiniui (-ei) suprasti, tinkamai reaguoti į problemiškas situacijas klasėje. Tačiau 

visus sunkumus numatyti ir juos įveikti labai sudėtinga, todėl pedagogai, švietimo 

pagalbos specialistai, pedagogų padėjėjai gilina žinias apie autizmo spektro 

sutrikimus, kelia profesinę kvalifikaciją seminaruose, projektuose. 

Lapkričio 29-30 dienomis pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyks 

praktinis seminaras apie autizmo sutrikimą turinčių vaikų ypatumus, jų ugdymo, 

emocijų ir elgesio valdymo būdus. Lektorė  - ABA (taikomosios elgesio analizės) 

konsultantė Virginija Juškevičiūtė. Seminaras skirtas tėveliams, auginantiems vaikus 

iki 7-8 metų, ikimokyklinių įstaigų pedagogams, pedagogų padėjėjams. Seminaras 

dalyviams nemokamas, jį finansuoja Alytaus miesto savivaldybė. 

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Gižycko miesto 

(Lenkija) pedagogine psichologine tarnyba vykdo projektą „Prisijaukinkime 

autizmą“. Tarnybos specialistai bei Alytaus miesto ugdymo įstaigų švietimo pagalbos 

specialistai vyko į Lenkiją, kad susipažintų ir išmoktų naujų metodų ir būdų, kaip 

ugdytiautistiškus vaikus. Į Alytų iš Gižycko buvo atvykę tėveliai, auginantys vaikus 

su autizmo spektro sutrikimais. Jie susitiko su alytiškiais tėveliais, auginančiais 

vaikus su tokiais pat sutrikimais, nuoširdžiai dalijosi patirtimi, kaip, veikdami kartu, 

padeda sau ir kitiems suprasti, priimti ir padėti savo vaikams. Kai šeimoje gimsta 

laukiamas kūdikis, būna daug džiaugsmo, tačiau po metų ar dvejų metų sužinojus, 

kad mažylis turi autizmo sutrikimą, tėvai patiria šoką, dažnai išgyvena psichologinę 

krizę, panašią į netekties. Daugelis jų ilgai neigia vaiko sutrikimą, pyksta, ieško 

kaltų... Tai nepadeda vaikui, kuriam reikia pagalbos. Kuo anksčiau tėvai supranta ir 

priima savo vaiką, turintį raidos sutrikimą, ir kreipiasi specialistų pagalbos, tuo 

didesnė tikimybė, kad jų mažylis greičiau išmoks tinkamų būdų reaguoti į jam 

sudėtingas situacijas, geriau vystysis jo kalbiniai gebėjimai, gerės dėmesys 

struktūruotai veiklai. 

Tėvų iš Gižycko miesto patirtis rodo, kad tėvai, kartu su specialistais, 

nuolat dirbdami su vaiku, gali jiems daug padėti, o kartu padėti ir visai bendruomenei 

susipažinti su ypatingais vaikais. Ne vienas jų tėvelis ar mama yra patekę į kritines 

situacijas parduotuvėse, kai jų vaikas priešinasi, rėkia, nestovi eilėje... Ir 

„auklėjančioms tetoms“ drąsiai, bet ramiai pasako: „Mano vaikas kitoks, jis turi 

autizmo sutrikimą, ir aš žinau, ką reikia daryti“. Be pykčio, be kaltės tėvai daro viską, 



kad jų vaikas, išmoktų kuo daugiau būdų tinkamai elgtis, mokytis mokykloje ir 

surastų savo tikrą gyvenimo kelią, kuriame realizuotų didesnius arba mažesnius 

gebėjimus, būtų laimingi... 
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