TĖVAMS (GLOBĖJAMS) APIE SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VAIKUS (IKI 6 M.)
SUP įvertinimas: Vaiko pedagoginių, psichologinių, asmenybės sunkumų, specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas ir pagalbos priemonių rekomendavimas.
Įvertinimo tikslas - nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo programos pritaikymą, specialiąsias mokymo ir
techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias
ugdymosi sąlygas.

Specialiųjų poreikių vaikas: tai vaikas, kuriam dėl išskirtinių gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių
reikalinga savita pagalba ar paslaugos ugdymo procese.
Specialieji poreikiai: specialiosios pagalbos reikmė, atsirandanti dėl vaiko įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų
(neįgalumo) ir nepalankių aplinkos veiksnių.
Specialusis ugdymas: pagalba vaikui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir
plėtojant jo gebėjimus ir galias.
Specialieji ugdymosi poreikiai (toliau - SUP): tai pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių
asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

SUP įvertinimą atlieka:
• Ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisija (toliau - VGK).
• Kauno r. švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau - PPT), Vytauto g. 65, Garliava, Kauno r. (tel. 8-37 380065; el. paštas: ppt.kaunor@mezon.lt ).

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO TVARKA

Įvertinimas VGK ir PPT:
• Vaiko SUP pirminį įvertinimą, gavus tėvų (globėjų) sutikimą, atlieka vaiko ugdymo įstaigos švietimo pagalbos
specialistai ir teikia siūlymą VGK.
• VGK, nustačiusi vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių lygį ir nusprendusi, kad jam reikalinga švietimo pagalba, ją
organizuoja.
•

VGK nusprendus, kad vaikui yra tikslinga pritaikyti ugdymo programą ir skirti specialųjį ugdymą, vaiko tėvai
(globėjai) kreipiasi į PPT dėl išsamesnio įvertinimo.

• PPT specialistai (logopedai, specialieji pedagogai, psichologai, socialiniai pedagogai, neurologai ) įvertina vaiko
SUP pedagoginiu, psichologiniu , medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, nustato SUP lygį, su tėvais
(globėjais) aptaria rezultatus, teikia rekomendacijas jiems ir skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) švietimo pagalbą vaikui .

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos įstaigos Kauno rajone:

1.

(8-37) 361196
V. Tumėnienės vardo vaikų ankstyvosios raidos centras

(8 37) 346 326

lopselis.registratura@kaunoklinikos.lt
info@kaunoligonine.lt

PARAMOS ŠEIMAI CENTRO „DARNŪS NAMAI” - KAUNO RAJONO
BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ TEIKIAMOS KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS
www.darnus-namai.lt: Adresas: Savanorių pr. 163, Kaunas, tel. (8-678) 70558, el. paštas: paramaseimai@darnus-namai.lt
Kauno rajone gyvenančios šeimos, kasdieniame gyvenime susiduriančios su įvairiais iššūkiais ir sunkumais (patyrusios artimo netektį,
skyrybas, ligą; turinčios problemų dėl narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų vartojimo; patiriančios tarpusavio santykių
problemas ar krizes dėl kitų socialinės rizikos veiksnių; tėvai, susiduriantys su vaikų auginimo/auklėjimo sunkumais; auginantys
vaikus su negalia; besilaukiančios moterys ir pan.), gali kreiptis dėl kompleksinių paslaugų skyrimo.
Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai - vienos ar kelių rūšių paslaugos, skirtos šeimai įgalinti, t. y. šeimą
palaikančioms ir pozityvią jos raidą užtikrinančioms socialinėms, psichologinėms, saugumo galimybėms stiprinti.
Kompleksines paslaugas šeimai teikia Bendruomeniniai šeimos namai – savivaldybės teritorijoje veikianti savivaldybės
įstaiga ar nevyriausybinė organizacija, kuri koordinuoja, organizuoja ir užtikrina kompleksinių paslaugų teikimą
šeimoms, teikia informaciją apie visas savivaldybės teritorijoje teikiamas paslaugas šeimai, tarpininkauja tarp paslaugų
teikėjų ir gavėjų. Visos kompleksinės paslaugos šeimoms teikiamos nemokamai.

Atsižvelgiant į šeimoje iškilusius sunkumus, šeimoms teikiamos šios kompleksinės paslaugos:
• Pozityvios tėvystės mokymai: specializuoti mokymai tėvams auginantiems ikimokyklinukus, pradinukus (7-11 m.)
ir paauglius (12-18 m.).
•

Psichosocialinė pagalba: individualios psichologo konsultacijos; pedagogikos konsultanto konsultacijos; socialinio
darbuotojo konsultacijos.

•

Paramos grupė tėvams, kurių vaikai patiria elgesio ir/ar emocijų sunkumų ugdymo įstaigose; paramos grupė
išsiskyrusiems asmenims.

Šeimos paramos grupės internete:

l.

Nemokamai pasitarti galima visais klausimais, susijusiais su vaikų ir šeimos psichologiniais
sunkumais, rūpesčiais, tarpusavio santykiais, savijauta ir pan. Tuomet, kai tėvams ar vaikams
sukyla stiprios emocijos ir sunku susivaldyti arba reikia palaikymo, norisi išsikalbėti, pasidalinti
rūpesčiais. Taip pat jeigu kyla klausimų, kaip derėtų pasielgti konkrečioje situacijoje.
Nei skambučių skaičius, nei jų trukmė „Tėvų linijoje“ neribojama, o pokalbiai – anoniminiai. Pasikalbėti su psichologu galima dar
tą pačią dieną pirmadieniais–penktadieniais 9–13 val. ir 17–21 val.
Informaciniai šaltiniai:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Parengė: Kauno r. Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis” psichologė Andželika Leikuvienė,
logopedė Alma Budnikaitė ir logopedė Judita Janušienė

