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Jei vaiko elgesys yra neįprastas ir skiriasi nuo kitų to paties 

amžiaus vaikų elgesio arba nuo paties vaiko ankstesnio 

elgesio , permainos atsirado staiga arba iš lėto, tai gali 

reikšti, kad vaikui reikia pagalbos.



SUP vaikai – specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintys 

vaikai
• Specialieji ugdymosi poreikiai –

pagalbos ir paslaugų  ugdymo procese 

reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių 

asmens gabumų, įgimtų ar įgytų 

sutrikimų, nepalankių aplinkos 

veiksnių (2011, LR ŠĮ, 2 str. 24 d. )

SUP - tai pagalbos ir paslaugų reikmė,

atsirandanti dėl išskirtinių vaiko gebėjimų,

įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių

aplinkos veiksnių.



Veiksniai 
1. Biologiniai sutrikimai;

2. Netinkamas patyrimas mokykloje;

3.Patologiniai santykiai šeimoje;

4. Neigiama kultūrinė ar socialinė įtaka.



SUTRIKIMAI IR SUNKUMAI. KAS TAI?

SUTRIKIMAI

• Aktyvumo ir (ar)dėmesio 

sutrikimai;

• Elgesio sutrikimai;

• Emocijų sutrikimai.

SUNKUMAI

• Netinkamas, nepriimtinas, 

provokuojantis, įžūlus elgesys;

• Staigūs emocijų pokyčiai;

• Menka savivertė;

• Nerimas, susirūpinimas, baimė.



EMOCIJŲ SUTRIKIMŲ PAPLITIMAS

• Įvairių tyrimų duomenimis svyruoja nuo 2% iki 24 %.

• Mergaitėms emocijų sutrikimai pasireiškia dažniau nei berniukams.

• Sutrikimo požymius galime pastebėti ankstyviausiame vystymosi periode.

• Sutrikimui dažniausiai būdingas padidėjusio nerimo ir baimių pasireiškimas.



ELGESIO SUTRIKIMŲ PAPLITIMAS

• Būdingi 4-16 % berniukų ir 1,2-9 % mergaičių. Didžiausias sutrikimo lygis 

yra apie septynioliktus metus, vėliau paplitimas mažėja.

• Problemos dažniausiai prasideda nuo 3 metų ir išlieka bei stiprėja visą 

gyvenimą.

• Stipriausiai elgesio sutrikimai pasireiškia paauglystės laikotarpiu.



TĖVŲ PAGALBA SUP VAIKAMS

• Taisyklės – jos suteikia saugumo ir pasitikėjimo aplinkiniais jausmą;

• Užsiimti su vaiku bendra  veikla, fiziniu aktyvumu (žaisti sportuoti);

• ,,Transliuoti” meilę vaikui (pasitikėjimą savimi);

• Teigiamas vaikų skatinimas (materialiais dalykais, bendromis veiklomis, 

gestais, žvilgsniu, apkabinimais);

• Šeimos bendradarbiavimas/konsultavimasis su šeimos psichologais, 

psichoterapiautais, dalyvauti psichologinio tėvų mokymo grupėse.



Nėra tobulų vaikų. Nėra tobulų tėvų. Bet 

yra galybė tobulų akimirkų.

Ačiū.


