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1. Bendra projekto informacija 

2018 m. Alytaus m. PPT vykdė projektą Interreg  V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo 

programą LT-PL-2S-149 ,,Prisijaukinti autizmą“. Projekte dalyvavo Lenkijos Gižycko miesto 

Apskrities edukacijos plėtros centras (Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, PORE) ir Alytaus 

miesto pedagoginė psichologinė tarnyba. 

Autizmo spektro sutrikimai (įvairiapusiai raidos sutrikimai) – tai kompleksinė raidos 

negalia, kuriai iš esmės būdinga: kokybiškai pažeistas gebėjimas socialiai bendrauti, specifiškai 

pažeista kalbos raida, specifiški suvokimo ypatumai ( konkretus suvokimas, sunkiai suvokia 

visumą), įvairios sensorinių sistemų disfunkcijos. Vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimų, 

dažniausiai turi dėmesio, aktyvumo, emocijų, elgesio problemų. 

Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, Alytaus miesto ugdymo įstaigose kasmet 

daugėja. Autistiški vaikai turi ryškių komunikavimo, verbalinio suvokimo, adaptacijos, socialinių, 

elgesio ir emocinių sunkumų. Tradicinis ugdymas šiems vaikams mažai efektyvus – šis raidos 

sutrikimas reikalauja kitų ugdymo būdų ir metodų, specifinio pagalbos specialistų (logopedų, spec. 

pedagogų, psichologų) darbo. Taip pat jiems reikalinga mokytojo (auklėtojo) pagalba. Ugdymo 

įstaigų pedagogams, specialistams, mokytojų (auklėtojų) padėjėjams labai trūksta žinių, įgūdžių, 

kaip tinkamai dirbti su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais, kad jie geriau adaptuotųsi 

klasėse, geriau įsisavintų mokymo programą. Pagalbos reikia ir šių vaikų tėvams, nes tik kartu 

galime tikėtis geresnių akademinių pasiekimų. 

2. Projekto veiklos 

1. Partnerinių organizacijų darbuotojų stažuotės; 

2. supažindinimas su hortiterapija Gižycke; 

3. Bioffedback įrangos pirkimas Alytaus miesto pedagoginei psichologinei tarnybai; 

4. abiejų įstaigų darbuotojų bendri mokymai pasitelkus išorės ekspertus; 

5. Alytaus miestopedagoginės psichologinės tarnybos specialistų darbo metodų tobulinimas,   

    dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą, ir jų šeimomis; 

6. Programos darbui su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais sukūrimas.  

3. Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos charakteristika 

                    Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) yra savivaldybės 

pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai biudžetinė įstaiga. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Švietimo įstatymu, kitais teisės aktais bei šių 

teisės aktų pagrindu parengtais ir steigėjo patvirtintais pedagoginės psichologinės tarnybos 

nuostatais. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turi savo balansą, antspaudą ir sąskaitas Lietuvos 

Respublikoje įregistruotuose bankuose.  

Tarnyba įsteigta 1997-01-01, o savo veiklą pradėjo 1997-02-03. 

Tarnybos buveinė: Pulko g. 1, LT-62135 Alytus. 

Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, padedant jiems įveikti socialinę atskirtį, 

atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, atskleisti ir realizuoti savo žmogiškuosius 

resursus; teikti reikalingą konsultacinę, informacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei 

mokytojams dėl šių vaikų problemų. 

Tarnyba siekia:   
● kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, 

asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo 

vietą ir formą; 

● stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų  

ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius 

asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;  
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● padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą. 

 

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba teikia psichologinę ir specialiąją 

pedagoginę pagalbą vaikams, konsultuoja tėvus ir pedagogus, sprendžiant vaikų problemas -  nuo 0 

iki 18 metų (21 metų, jeigu jie turi specialiųjų poreikių).  

Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje didelis dėmesys skiriamas darbui su 

autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais ir jų šeimomis. Vaikams atliekamas pedagoginis 

psichologinis vertinimas, teikiama individuali psichologinė pagalba, vykdomas tėvų ir pedagogų 

švietimas seminarų, paskaitų bei metodinių dienų metu. Dirbant su autizmo spektro sutrikimą 

turinčiais vaikais ir jų šeimomis siekiama ugdyti vaikų savarankiškumą, socialinius įgūdžius 

kasdieniniame gyvenime, dėmesio koncentraciją, emocijų valdymą, atsipalaidavimą stresinėse 

situacijose.  

 

4. Programos tikslai, skirti darbui su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais ir jaunimu 

 

- Savarankiškumo ugdymas ir socialinių įgūdžių kasdieniniame gyvenime lavinimas; 

- bendravimo įgūdžių tobulinimas; 

- pagalba vaikams, suvaldant savo nepageidaujamą ir agresyvų elgesį; 

- savireguliacijos įgūdžių tobulinimas individualioje ir grupinėje veikloje;  

- kalbos supratimo ir komunikavimo tobulinimas; 

- motyvacijos bendravimui ugdymas; 

- bendravimo aplinkoje ugdymas; 

- susidomėjimo aplinka skatinimas; 

- dėmesingumo lavinimas; 

- orientacijos apie save ir aplinką lavinimas; 

- motorikos lavinimas; 

- laisvalaikio organizacinių gebėjimų lavinimas; 

- pažintinių gebėjimų lavinimas; 

- elgesio koregavimas mažinant mokymosi sunkumus; 

- individualių gebėjimų vystymosi skatinimas; 

- pasirengimo mokyklai skatinimas; 

- mokymosi įgūdžių lavinančių kalbą ugdymas; 

- mokymas atpažinti sunkumus ir prašyti pagalbos; 

- savivertės bei savo jausmų atpažinimas; 

- savo emocijų išraiškos atpažinimo mokymasis; 

- kitų žmonių emocijų atpažinimo mokymasis; 

- pagalba harmoningam vystymuisi;  

- gebėjimų darbui grupėse ugdymas; 

- higienos ir apsitarnavimo įgūdžių ugdymas; 

- elgesio klasėje ir už jos ribų ugdymas; 

- taisyklių šeimoje ir visuomenėje mokymasis; 

- lyties identifikacijos ir susitapatinimo ugdymas; 

- artimiausios aplinkos pažinimo vystymas. 

 

5. Programos tikslai, skirti padėti tėvams ir globėjams 

 

- Tėvų ir globėjų mokymas susitvarkyti su savo sudėtingomis emocijomis auginant autizmo 

spektro sutrikimą turinčius vaikus; 

- mokymas valdyti stresą; 

- keitimasis auklėjimo patirtimis; 

- tėvų kompetencijų ugdant autistiškus vaikus tobulinimas; 
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- supažindinimas su teisine baze, teikiant pagalbą autizmo spektro sutrikimą turintiems 

vaikams; 

- supažindinimas su praktiniais būdais, teikiant kompleksinę pagalbą vaikams. 

 

6. Darbo metodai  
 

- TEACCH programa; 

- Treniravimas,taikant biofeedback metodą  (naudojama Biofeedback-Verim  įranga);  

- Bendravimo gebėjimų ugdymas;  

- Meno terapija; 

- Žaidimų terapija; 

- Elgesio terapijos metodai; 

- Veiklos planavimas; 

- Psichoterapija.  

 

7. Veiklos formos 

 

- Individualus konsultavimas; 

- Šeimos konsultavimas; 

- Tėvų ir globėjų  konsultavimas; 

- Mokytojų ir jų padėjėjų konsultavimas; 

- Tėvų grupiniai užsiėmimai; 

- Seminarai tėvams ir auklėtojams; 

- Paskaitos tėvams ir auklėtojams; 

- Sudėtingų atvejų analizė (švietimo įstaigose). 

 

 

8. Darbas su Autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais, naudojant Biofeedback 

,,Verim“ įrangą 

 
Biofeedback yra neinvazinis ir saugus metodas, kuris remiasi savistabos ir savireguliacijos 

principu. Mūsų savijauta, nuotaika, emocijos yra susijusios su fiziologiniais organizmo procesais, 

todėl vykstant pokyčiams fiziologiniame lygmenyje, keičiasi ir mūsų psichikos būsena (nuotaika, 

emocijos, mintys, nusiteikimas), ir atvirkščiai, keičiantis psichikos būsenai, vyksta pokyčiai ir 

fiziologiniuose organizmo procesuose. Biofeedback (biologinis grįžtamasis ryšis) - metodas, kurio 

pagalba žmogus išmoksta kontroliuoti savo organizmo fiziologines reakcijas, kurios paprastai 

laikomos nevalingomis arba sunkiai kontroliuojamomis (pavyzdžiui: širdies ritmas, odos varžos 

pokyčiai ar galvos smegenų bangų aktyvumas). Kintant psichologinei būklei, kinta kompiuteriu 

fiksuojami fiziologiniai parametrai, žmogus mato, kokie procesai vyksta su juo realiu laiku ir 

mokosi juos reguliuoti. Mokosi reguliuoti savo organizmo fiziologinius procesus tam, kad galėtų 

kontroliuoti savo emocinę būseną, nuotaiką, valdyti savo elgesį, mažinti įtampą ir gerinti dėmesio 

koncentraciją ir savireguliacija. Dirbant su Biofeedback metodika klientai yra labai motyvuoti, nes 

mokymosi procesas apjungia žaidimą ir aktyvųjį ugdymąsi. 

Darbas su Autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais, naudojant Biofeedback ,,Verim“ 

įrangą prasideda nuo kliento interviu, diagnostikos (dėmesio koncentracijos, relaksacijos ir 

savireguliacijos gebėjimų įvertinimo), po to planuojami užsiėmimai su Biofeedback VERIM ProNet 

programine įranga. 
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Prieš pradedant dirbti su metodika atliekamas interviu su klientu, kurio tikslai:  

 

 surinkti informaciją apie medicininę, psichologinę, psichiatrinę, socialinę būklę; 

 atlikti vertinimą panaudojant įvairius psichologinius testus, interviu, stebėjimą ir pan.; 

 atlikti vertinimą naudojantis Biofeedback Verim įranga; 

 įvertinti kliento motyvaciją ir galimybes dalyvauti vertinime ir ilgalaikėje Biofeedback 

terapijoje; 

 informuoti apie Biofeedback terapijos eigą, reikalavimus, galimą poveikį. 

 informuoti apie kitas galimas terapijos rūšis. 

 

Vertinimas Verim Lab Pro testu  

 

Tyrimui naudojamas kompiuteris, Biofeedback Verim įranga ir programine įranga Verim 

Lab ar Verim Lab Pro. Diagnostikos sesijos metu atliekamas psichofiziologinis įvertinamas. Tyrimo 

metu prie rankų pirštų yra prijungiami jutikliai, kurie matuoja odos galvaninės reakcijos (GSR) 

parametrus (žr. į 1 pav.). Fiksuojami duomenys, biofeedback įrangos pagalba, yra pateikiami 

grafiniu pavidalu bei skaičiais (Kiloomais) kompiuteryje (žr. į 2 pav.). Testo pagalba galima 

pamatyti, kaip kliento organizmo sistemos reaguoja į užduotis, ar klientas patiria įtampą (stresą), ar 

moka atsipalaiduoti, ar sugeba greitai atstatyti pusiausvyrą (žr. į 3 pav.). 

Tyrimo metu per odą (dažniausiai pirštus arba delną, nes ten daugiau prakaito liaukų) 

leidžiama nedidelė elektros srovė ir matuojamas odos elektrinis laidumas (15 kartų per sekundę). 

Prietaisas turi 2 AA tipo baterijas, todėl elektros srovė nedidelė ir nejaučiama. Jutiklio jautrumas 

leidžia fiksuoti ir stebėti, kaip oda praleidžia elektros srovę. Yra žinoma, kad žmogui susijaudinus, 

išsiskiria daugiau prakaito. Kadangi prakaite yra druskų, padidėja odos elektrinis laidumas, ir 

atvirkščiai -  kai sausa oda (ramybės būsenoje) ji mažiau laidi elektros srovei, t.y. GSR parodymai 

mažesni.  

Atlikus testą, duomenys yra statistiškai apdorojami: vertinamas odos varžos parametrų 

pokytis užduočių atlikimo metu, lyginant su baziniu (pirminiu) matavimu. Laikoma, kad 20 

procentų pokytis yra statistiškai reikšmingas ir kliento naudojami poveikio bei savireguliacijos 

būdai yra veiksmingi. Jeigu matome, kad odos varžos pokytis yra mažesnis nei 20 procentų, daroma 

prielaida, jog klientas nemoka susikaupti arba atsipalaiduoti reikiamu momentu. Jeigu po užduoties 

atlikimo klientas negrįžta į pradinę būseną, daroma prielaida, jog kliento organizmo savireguliacijos 

mechanizmai nėra pakankamai veiksmingi. Vertinimas atliekamas vieną kartą, prieš planuojamus 

užsiėmimus.  

Atlikus testą ir keletą mėnesių naudojant Verim ProNet pratimus (galima kartu taikyti ir 

tradicinius mokymo efektyvumo didinimo, atsipalaidavimo ir relaksacijos metodus), atliekami 

pakartotiniai matavimai. Tikimasi, kad po užsiėmimų su Verim ProNet programa dėmesio 

koncentracijos, relaksacijas ir savireguliacijos gebėjimų rezultatai, matuojami Verim Lab Pro 

(GSR) pagalba, pagerės. 
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1 pav. Biofeedback Verim įranga, jutiklis ir  prietaisas 

 

 

 

2 pav. Statistiškai apdorotų duomenų grafikas 

 

3 pav. Stebimi matuojamo odos elektrinio 

laidumo parametrai 

 

Testo atlikimo eiga: 

 

1) klientui pateikiama instrukcija kaip vyks tyrimas ir ką jis turės daryti; 

2) klientas 1 minutę žiūri į baltą kompiuterio ekraną sėdėdamas ramiai (taip matuojamas bazinis 

  odos elektrinis laidumas); 

3) po to klientas 1 minutę mato raudoną kompiuterio ekraną ir per tą laiką turi aktyvuotis (padidinti 

  organizmo įtampą); 

4) klientas 1 minutę vėl mato baltą kompiuterio ekraną ir sėdėdamas ramiai bei žiūrėdamas į ekraną 

  turi pasistengti grįžti į pradinę būseną (taip matuojamas organizmo atsistatymo gebėjimas); 

5) vėliau klientas 1 minutę mato žalią kompiuterio ekraną, tuo metu turi relaksuotis, atsipalaiduoti 

    (taip matuojamas organizmo sugebėjimas reikiamu momentu sumažinti organizmo įtampą); 

6) klientas 1 minutę vėl mato baltą kompiuterio ekraną ir sėdėdamas ramiai bei žiūrėdamas į ekraną 

  turi pasistengti grįžti į pradinę būseną (taip matuojamas organizmo atsistatymo gebėjimas); 

7) po to klientas 1 minutę mato mėlyną kompiuterio ekraną, tuo metu turi susikoncentruoti. (taip 

matuojamas organizmo sugebėjimas reikiamu momentu susikaupti, išlaikyti dėmesį užduoties 

atlikimo metu); 

8) klientas 1 minutę vėl mato baltą kompiuterio ekraną ir sėdėdamas ramiai bei žiūrėdamas į 

ekraną turi pasistengti grįžti į pradinę būseną (taip matuojamas organizmo atsistatymo 

gebėjimas). 
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Verim ProNet programos sudedamosios dalys 

 

 Biofeedback VERIM ProNet programinės įrangos paketas yra sudarytas iš 4 erdvių 

(,,Energy”, „Ressource”, „Intelligence Rooms” ir „Network Rooms”) apimančių 14 įvairių 

užduočių -žaidimų (modulių), kurių pagalbą galima mokytis valdyti stresą, treniruoti 

atsipalaidavimo metodus, didinti koncentraciją ir savireguliacijos gebėjimus kas ypatingai svarbu 

autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams. Kiekvienas modulis  turi savo tikslą – ką reikia 

pasiekti ir per tai ką galime treniruoti, pvz.: atsipalaidavimą, savireguliaciją ir pan. Žaidimai turi 

sudėtingumo ir jautrumo reguliuojamus lygius.  

Sistema leidžia vykdyti terapijos seansus ir kompiuterio ekrano lange matyti realiuoju 

laiku ,,čia ir dabar“ kliento fiziologinių parametrų pakitimus matuojamus Biofeedback įranga bei 

GSR  jutiklio pagalba. Savo mokymo pažangos rezultatus galima išsaugoti duomenų bazėje arba 

išspausdinti. 

Užsiėmimų metu individualiai pateikiami kompiuterinės užduotys – žaidimai,  kurių metu 

prie rankų pirštų prijungiami jutikliai, kurie matuoja odos galvaninės reakcijos (GSR) parametrus. 

Vaikas kompiuterio ekrane stebi įvairius vaizdus ir atliekas pateiktas užduotis. Įprastai užsiėmimai 

suaugusiam žmogui trunka apie 45 min., bet atsižvelgiant į vaiko amžių ir sutrikimų lygį darbas su 

juo gali trukti nuo 15 iki 45 min. Užsiėmimai organizuojami 1-2 kartus į savaitę. Po to keleto 

mėnesių darbo atlikamas pakartotinis psichologinis vertinimas, siekiant išsiaiškinti, kaip keičiasi 

autistiško vaiko lavinamos funkcijos (dėmesys, savireguliacija, emocijų valdymas).   

 

Biofeedback Verim ProNet programoserdvės (,,Energy”, „Ressource”, „Intelligence rooms” ir 

„Network rooms”) ir užsiemimų moduliai 

 

 
 

„ENERGIJOS“erdvėje dirbama su pagrindiniais parametrais susiję su vidines energijos valdymu:  

Savireguliacija: Aktyvacija/Relaksacija; 

 Aktyvaciją apibūdiname kaip streso lygio padidėjimą (matuojamas odos varžos GSR 

pokytis), kurį gali sukelti baimė, nusivylimas, agresija ar džiaugsmas (simpatinės nervų sistemos 

aktyvavimas).  Šiame psichofiziologiniame lygyje negalima atskirti ar aktyvacija yra teigiama ar 

neigiama. 

Relaksaciją apibūdiname kaip galimybę sumažinti streso lygį, atsipalaiduoti (matuojamas 

odos varžos GSR pokytis, parasimpatinės nervų sistemos aktyvavimas). 

Lankstumas – gebėjimas pasirinkti tinkamą strategiją atlikti užduotis. Pirmiausia reikia 

įvertinti situaciją ir pasirinkti tinkamą reagavimo būdą, prireikus, priklausomai nuo pasikėtusių 

aplinkybių,  mokėti jį pakeisti.   

Koncentracija - gebėjimas susikaupti, per daug fiziškai nesusiaktyvinant. Mokėjimas naudoti 

reikiamos energijos kiekį, sutelkiant dėmesį į konkrečią užduotį.  

Srauto būsena - optimalus funkcionavimas tuo momentu - tai optimali organizmo būsena 

atlikti tam tikrą užduotį: gebėjimas išlikti susikaupusiam, tačiau tuo pat metu atsipalaidavusiam, 

nors situacija yra labai įtempta, aktyvuojanti. Tai psichofiziologinė būsena, kurioje klientas yra  

labai susikaupęs, kūrybingas ir produktyvus. Būsena, kurioje protas ir kūnas puikiai veikia kartu, 

energijos srautas atsiranda be pastangų ir vaikas yra visiškai  susikoncentravęs į užduotį ,,čia ir 

dabar“, tai yra puiki „tėkmės“ - „sparnų“ būsena sklandžiai atliekant  sudėtingą veiklą be įtampos. 

 

 

 

 



9 

„ENERGIJOS“ erdvės užsiėmimų moduliai: 

 

  

  

 
 

 

Modulis Užsiėmimų užduotis 

Balansas Ant balansuojančios lentos yra rutulys, reaguojantis į dėmesio koncentracijos lygį. 

Užduotis - išlaikyti rutulį ant lentos per tam tikrą laiką. 

Labirintas Užduotis - išvengti kliūčių „vedant“ mažą rutulį, kontroliuojant 

aktyvacijos/relaksacijos lygį. 

Centras 

 

„Debesėliai“ sukasi aplink centrą ir reaguoja į kliento atsipalaidavimo/aktyvavimo/ 

koncentracijos lygį. Užduoties tikslas - įvesti debesėlius į centrą ir jame išlaikyti 

tam tikra laiką. 

Luna - 

parkas 

Užduotis skirta psichoaktyvumo valdymui. Kuo labiau atsipalaiduojame tuo 

greičiau važiuojame amerikietiškais kalneliais ir atvirkščiai - kuo labiau 

susinerviname, tuo lėčiau važiuojame. 
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Liftas 

 

Šiame modulyje turime galimybę palyginti nervinės sistemos aktyvavimo būseną ir 

mokomės pasiekti norimą aktyvumo būseną (atitinkamai liftas kyla aukštyn arba 

leidžiasi žemyn). 

 

 
 

„RESSOURCE” erdvėje ieškome  atsakymo į klausimą - kokius išteklius turime ir kokius tikslus 

galime pasiekti? Vienas iš pagrindinių emocinio intelekto ugdymo būdų yra savo asmeninių 

savybių supratimas ir išmokimas susitvarkyti su savo jausmais. Suvokdami savo stipriąsias ir 

silpnąsias puses, turime galimybę efektyviau tobulinti savo gebėjimus ir išmokti geriau bendrauti su 

savo aplinka, tai ypač svarbu autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams. Šio tipo užduotimis 

lavinamos šios savybės: 

kantrybė -  išmokti tinkamai reaguoti nenumatytose situacijose, kantriai įveikinėti 

sunkumus ir formuotis objektyvų požiūrį į kitus; 

nusivylimo šaltinių įsisąmoninimas: 

• pažvelgti į savo pralaimėjimus, priimti savo vidinius prieštaravimus ir reaguoti 

konstruktyviai; 

• išmokti susitvarkyti su praradimais ir pripažinti klaidas. 

koncentracija ir optimalus reakcijos laikas - išmokti ilgesnį laiką išlikti susikaupus ir 

esant poreikiui greitai reaguoti; 

savireguliacija: 

• išmokti reaguoti į išorinius stresorius ne pagal savo užkoduotos reakcijų schemas, 

bet elgtis sąmoningai; 

• atpažinti savo jausmus ir išmokti juos įvardyti. 

• atpažinti savo vidines blokadas. 
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„RESSOURCE”  erdvės užsiėmimų moduliai: 

 

Modulis Užsiėmimų užduotis 

Kantrybė Kompiuterio ekrane pasirodo 50 spalvotų kubelių, kurie išnyksta nenuspėjamai. 

klientas turi spustelėti pelyte vieną kartą ant kiekvieno kubo, po kurio jis tampa 

skaidrus. Jei per klaidą spusteli skaidrų kubą, žaidimas prasideda nuo pradžių.  

Biatlonas Naudodamiesi šiuo moduliu vaikai gali lavinti savo aktyvacijos, atsipalaidavimo ir 

dėmesio koncentracijos gebėjimus: bėgimas – aktyvacija, pasiruošimas šūviui - 

relaksacija, šūvis - koncentracija. 

Problemų 

įkalinimas 

Šiame modulyje klientas turi galimybę į mokymo programą įvesti savo turinį - 

emociškai sudėtingus įvykius, priskirdamas jiems tinkamus sunkumų lygius: aukštą, 

vidutinį, žemą. Siūloma jam stebėkite savo reakcijas, dirbdamt su problemomis. 

Vabzdžiai Žaidimas skirtas vaiko savireguliacijai, dėmesio koncentracijai ir akies – rankos 

koordinacijai lavinti. Kompiuterio ekrane vaikas mato daugybę bėgiojančių 

skruzdėlių, kurių judėjimo greitis atspindi vaiko emocinę būseną. Kompiuterio pelės 

pagalba reikia išgaudyti bėgiojančias skruzdėles, paspaudus ant jų. Tuomet jos 

pavirsta skraidančiomis boružėlėmis. Užduotis vaikui - sugaukite visas skruzdėles. 

 

 
 

„INTELLIGENCE ROOMS”erdvė sukuria puikią galimybę savistabos įgūdžių tobulinimui ir 

mokytis geriau pažinti save. 

Šioje mokymo erdvėje vaikas mokosi atpažinti savo psichofiziologinę būseną. Išmokus geriau 

atpažinti savo būseną, galima geriau ir giliau suprasti ryšius tarp minčių, jausmų ir 

psichofiziologinės būsenos. Šiuo pratimu lavinama vaiko emocinė kompetencija, jis mokosi tapti 

labiau jautrus tiek sau,  tiek kitiems žmonėms. Šios žinios padeda priimti naujus sprendimus, nes  

klientas pradeda geriau suprasti, kas vyksta jo viduje. Taip žengiamas žingsnis link geresnės 

savistabos, tikėtina, kad vaiko savęs suvokimas pradės keistis, jo savivertė padidės. Vaikas gali 

nustebti sužinojęs, kiek mažai žmonių elgiasi logiškai ir kiek daug žmonių reaguoja emociškai, o 

logiką dažnai naudoja tik paaiškinti emocinius sprendimus. Ir tai vaikui – nauja patirtis.  
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„INTELLIGENCE ROOMS” erdvės užsiėmimų moduliai: 

 

 
 

 
 

 

Modulis Užsiėmimų užduotis 

Muzikos etiudai Šiame modulyje vaiko odos varža vaizduojama kreivės ir garso pavidalu,  

garsas kinta priklausomai nuo odos varžos parametrų pasikeitimų. Galima 

treniruotis su užmerktomis akimis (grįžtamąjį ryšį gauname per garsą). 

Įrašas Šiame modulyje vaikas naudodamasis kompiuterio pele nubraižo aktyvacijos 

schemą, kaip jaučiasi (subjektyvų odos atsparumo brėžinį), tada galima 

palyginti savo subjektyvų grafiką su objektyviu matavimu. Po sesijos programa 

apskaičiuoja abiejų diagramų koreliaciją. 

Kreivės 

atpažinimas 

Šiame modulyje ekrane rodomos dvi GSR kreivės realiu laiku. Kuriamos 

strategijos, kad klientas kuo greičiau atpažintų, kuri yra jo kreivė.  

 

 
 

„NETWORK ROOMS”  erdvėje vartotojai gali treniruotis poromis, komandomis ar grupėmis. Jie 

gali jungtis per internetinį tinklą nuotoliniu būdu darbui su terapeutu bei komandiniam treningui ar 

varžyboms su kitais VERIM ProNet vartotojais. Darbas grupėje skiriasi nuo individualaus darbo. 

Socialinė padėtis diametraliai keičia mūsų vidines reakcijas. Mokymų metu pastebima, kad žmonės, 

kurie gerai pasirodydavo individualiose užduotyse, grupiniuose užsiėmimuose  patirdavo nesėkmes 

(ir atvirkščiai). 

 

 „NETWORK ROOMS” erdvės naudojimo tikslai: 
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 išmokti jausti savo aktyvavimosi lygį būnant grupėje; 

 mokytis priimti stresines reakcijas grupėje ir jausti didesnį pasitenkinimą socialiniame 

   gyvenime; 

 ugdyti empatijos gebėjimus; 

 mokytis sutelkti dėmesį į grupinius procesus; 

 ugdytis optimalų bendradarbiavimą grupėje ir komandinio darbo gebėjimus. 

 

„NETWORK ROOMS”  erdvės užsiėmimų moduliai: 

 

  

 

Modulis Užsiėmimų užduotis 

Delfinai Kompiuterio ekrane pasirodo delfinai (jų yra toks skaičius, kiek žaidimo 

dalyvių). Kiekvieno delfino tikslas - kuo greičiau pasiekti krantą. Tai grupinės 

relaksacijos varžybos, laimi tas klientas, kuris greičiausiai atsipalaiduoja.  

Žiedai Kompiuterio ekrane  pasirodo spalvoti žiedai (jų yra tiek, kiek žaidimo 

dalyvių), kurie atspindi kliento psichoemocinę būseną. Tai „Atviro įrankio“ 

mokymo užduotis, skirta lavinti grupės suderinamumą psichofiziologiniame 

lygmenyje. Treneris arba grupės lyderis  moderuoja užduotis ir nustato grupės 

tikslus, pvz. aktyvuotis arba atsipalaiduoti.  
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9. Užsiėmimų planas  

 

 

 

1 sesija: 

 instruktažas apie  metodą ir terapijos eigą; 

 vaiko psichoemocinės būklės vertinimas. 

 

2 sesija: 

 tinkamo rezonansinio kvėpavimo, raumenų atpalaidavimo, minčių performulavimo 

modeliavimas; 

 namų užduotis klientui – įtvirtinti tai, ko buvo mokomasi treniruotės metu (tobulinti 

rezonansinį kvėpavimą: įkvėpti per nosį, iškvėpti per burną, vengti per gilių, staigių 

įkvėpimų, tinkamai kvėpuoti po 20 min. kiekvieną dieną). 

 

Sesija 3-9: 

 užduočių sunkinimas ir tolimesnis įgūdžių lavinimas; 

 išmoktų įgūdžių perkėlimas į kasdienines situacijas. 

 

10 sesija: 

 pakartotinis vaiko psichoemocinės būklės vertinimas; 

 refleksija ir rekomendacijų pateikimas vaikui ir jo tėvams/globėjams 
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