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Pratarme 

Sutrikusios raidos vaikii ikimokyklinis ugdymas - aktuali bei 
sudetinga problema del keliii priezasciq. 

Sunku identifikuoti nezymii protines raidos atsilikim^ ikimokyk-
liniame amziuje. Gana daznai sie vaikai auga ne seimoje (tevams j q 
atsisakius ar netekus tevystes teisiq), todel sudetinga issiaiskinti atsilikimo 
priezasti, raidos problemas. Tik ilgalaikis vaiko stebejimas ir tyrimas leidzia 
patikslinti jo protines raidos lygi. 

Sutrikusios raidos vaikq psichofizine ir asmenybes raida koky-
biskai savita, o ikimokyklinis ugdymas sudetingas, ilgesnis. Ikimokykliniais 
metais vaikas turi jgyti daug [vairiq ziniii apie aplink^ issiugdyti 
elementarius pazintines veiklos gebejimus, (gudzius, ismokti bendrauti, buti 
savarankiskas. Sutrikusios raidos vaikq ikimokyklinio ugdymo efektyvum^ 
garantuoja racionalus ugdymo turinys. Iki siol specialiojo ikimokyklinio 
ugdymo istaigos neturejo leidinio, kuriame butq pateiktas sistemingo 
ugdymo turinys. S i ^ aktualiq. problem^ spr^sti emesi Siauliq universiteto 
Specialiojo ugdymo mokslinis centras kartu su keliomis „Saltinio" (Siauli^ 
vaikq globos namai) specialiosiomis pedagogemis - Vale Baranauskiene, 
Irena Bumeckiene, Marija Makaroviene, Aldona Varkaleviciene. 

Sios specialiojo ikimokyklinio ugdymo gaires yra rekomen-
ducinio pobudzio, sudarytos atsizvelgiant i vaiko psichomotorines raidos 
dcsningumus. Uzduotys skirtos prognozuojamos sutrikusios intelektines 
raidos vaikams sistemingai lavinti ikimokyklinese bendrojo ir specialiojo 
ikimokyklinio ugdymo istaigose. Ugdymo turinys nedubliuoja „Verinelio", 
taciau uzduotys yra lengvai integruojamos [ vaikii veikl^ darzeliuose, 
kuriuose dirbama pagal „Verineli". Jos prieinamos riboto intelekto, nezy-
miai protiskai atsiliekantiems, kitii pazinimo sutrikimq turintiems vaikams. 
Be to, sios lavinamosios uzduotys gali buti lengvai pritaikomos ir vidutinio 
protinio atsilikimo vaikams. Nors ugdymo gaires rengtos orientuojantis i 
sudetingiausiq - intelekto - sutrikimq turinciq vaikq galimybes, jos lengvai 
adaptuojamos ir sensoriniq sutrikimi^ turintiems vaikams, nes bendrieji 
specialiojo ugdymo principai yra panasus. 

Rekomenduojamos specialiojo ugdymo gaires grindziamos huma-
nistine nuostata i vaik% pripaz[stant jo teis? bQti savimi, augti ir ugdytis sau 
prieinamu lygiu ir tempu saugioje ugdomojoje aplinkoje. Todel daug deme-
sio turi buti skiriama pirminiam kiekvieno vaiko gebejimq lygiui nustatyti 
bei ugdymui individualizuoti vaiko veikloje ir remiantis jo patyrimu. 

Vadovaujantis holistinio ugdymo principu (ugdomasis turinys turi 
garantuoti nuosekliq, ir visapusiSk^ sensorin^, intelektin?, emocin?. 
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socialin?, fizin? raidcQ, uzduotys parinktos taip, kad rengtij vaikus 
mokyklai, lavintq ivairiapusius gebejimus: pazinimo, kalbos ir bendravimo, 
motorikos ir kt. Leidinyje pateikiamas nuoseklus ir dctalus teminis 
lavinamijjii uzduociq planas ketveriems ikimokyklinio ugdymo metams. 

Toks sutrikusios raidos vaikq ikimokyklinio ugdymo modelis 
pedagogiq patikrintas. Pratybq uzduotys ir rekomendacijos remiasi 
esminemis specialiojo ugdymo nuostatomis, principais, metodais. 

Knyg^^ „Sutrikusios raidos vaikq ikimokyklinio ugdymo gaires" 
sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje glaustai apibudinami vaikq intelektines 
raidos ypatingumai, aptariama specialiojo ikimokyklinio ugdymo struktura, 
pateikiami raidos pedagoginio vertinimo aspcktai adaptacijos periodu. Daug 
demesio skiriama ikimokyklinio laikotarpio vaikq ugdymo gairems ir 
rekomendacijoms aptarti. Sioje dalyje pateikiamos adaptacijos periodo, 
pirmiijq ir antnjii ugdymo metq vaikij veiklos temos bei antnijq ugdymo 
metii papildomos temos. 

Antrojoje knygos dalyje nurodomos treciiyn ir ketvirtiy'ii ugdymo 
metq vaikq veiklos temos. 

Suprasdamos specialiojo ikimokyklinio ugdymo problemas, 
autores laukia pastabq, atsiliepimq, pasiulymq, kuriuos prasome siiisti 
adresu: 

Specialiojo ugdymo mokslinis centras 
Siauliii universitetas 
P. Visinskio g. 25 
LT-5400 Siauliai 

arba elektroniniu pastu: sumc@cr.su.lt 
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Vaikq intelektines raidos ypatingumai 

fk- Sutrikusios raidos vaikq pazinimo ir ugdymo teorinius pagrindus 
knre zinomi uzsienio mokslininkai: Vygotskij, Lebedinskaja, Petrova, 
Rubinstein ir kt. Nemenki sios srities pasiekimai ir Lietuvoje. Mokshnmkai 
ivairiais aspektais nagrineja vaikii raidos ypatingumq atpazinimo bei 
specialiojo ugdymo problemas (Alisauskas, 1992, 2002; Alisauskiene, 
1998 2002; Daulenskiene, 1998; Elijosiene, 1998; Garsviene, 1993, 1996; 
Karvelis, 1997; Radzeviciene, 1997, 2002 ir kt.). Atsizvelgiant i turtingc^ 
uzsienio'bei musii salies specialiojo ugdymo patirti, naujai traktuojamas 
sutrikusios raidos vaiku ugdymas. Daug demesio skiriama ankstyvajai vaikq 
reabilitacijai, vaiko, tevii ir profesionaliit ugdytoju sj^veikai tobulinti 
optimizuojant vaikq intelektin? bei asmenybes vaid^^. 

Vaikii raidos ypatingumus lemia ne tik egzogenines ar endogenines 
CNS pazeidimo priezastys, bet ir ir socialine aplinka, seimos kultura. 

Ypac sudetingas yra vaikii, kurie nuo gimimo auga kudikiii 
namuose arba asocialiose seimose, ugdymas. Seimos praradimas skaudziai 
veikia vaiko asmenybes raid% jo socializacijos kokyb?. Surinkti duomenys 
(Baranauskiene, Bumeckiene, Ivoskuviene, Kaffemaniene, Makaroviene, 
Varkaleviciene, 1999) apie globos namuose auganciii sutrikusios raidos 
vaikii socialin? aplink^ socialines Sc^lygas nuo gimimo iki 3 - 4 met^, j i i 
sensomotorines ir emocines raidos, bendravimo, kalbos, zaidimii ir 
apsitamavimo gebejimii lygt Tyrimo duomenimis, dauguma globos namq 
aukletiniii turi abu tevus, nedidele dalis j i i - vienisii motinii vaikai. 63,3% 
vaikii motinos atsisake, kai kurie vaikai (40%) buvo palikti tik gim§, kiti i 
kudikiii namus pateko iki dvejq metii (tevams j i i atsisakius arba netekus 
tevystes teisiii). 

80% vaikii treciaisiais ketvirtaisiais gyvenimo metais is kudikiii 
namii buvo perkelti i ikimokyklinius globos namus, likusieji 20% cia pateko 
is seimii arba tevams atsisakius juos auginti, arba netekus tevystes teisiii del 
amoralaus gyvenimo budo. Remiantis tyrimo duomenimis, trecdalio 
tiriamiyii motinoms atimtos motinystes teises, 43,3% — vienisos arba 
issituokusios; ketvirtadalio tiriamiyil apie tevus duomenii tiesiog nera 
(nezinia kur yra, neturi nuolatines gyvenamosios vietos ir pan.). 40% vaikii 
tevai ir motinos - bedarbiai, girtauja, valkatauja, teisti arba atlieka bausm? 
kalejimuose. Dauguma motimi - daugiavaikes, turincios po 4 - 7 vaikus, 
kuriii pacios dazniausiai neaugina, visi „ismetyti" po vaikii namus. 
Dauguma motinq nescios vartojo alkoholi, nesilanke moteni konsultacijose, 
todel apie j q sveikatos bukl? (nestum^ ir kudikio gimim^O duomenii labai 
mazai. 
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