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Ką reikėtų žinoti apie vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą? 
 

o Autizmas yra įvairiapusis raidos sutrikimas. 
 
o Autizmą lemia daugybė priežasčių. Manoma, kad sutrikimą lemia keletas biologinių ar 

medicininių, psichologinių ir elgesio veiksnių. Stipriai veikia genetinis ryšys. 
 

o Viename šio spektro gale gali būti normalaus intelekto vaikas, turintis neryškių autizmo bruožų, 
kitame – vaikas, turintis labai didelių mokymosi sunkumų ir didelį autizmą. 
 

o Autizmas nustatomas 6 iš 1000 vaikų ir pažeidžia keturis kartus daugiau berniukų nei 
mergaičių.  
 

o Maždaug 10 procentų šių vaikų turi ypatingų kūrybinių ar matematinių gebėjimų, pvz., gali 
įsiminti datas ar atlikti sudėtingus matematinius skaičiavimus.  
 

o Pagrindiniai požymiai: socialinė sąveika. Vaikai nesugeba atjausti kitų, jiems sunku suprasti 
kitų žmonių emocijas, jausmus ar elgesį. Šie vaikai sunkiai supranta socialines situacijas, todėl 
bendraudami su kitais žmonėmis neretai sutrinka ar susijaudina. 
 

o Komunikacija. Vaikams sunku suprasti tiek žodinį, tiek nežodinį bendravimą ir naudoti akių 
kontaktą, veido išraišką, gestus ir kūno kalbą. Kai kurie vaikai niekuomet neišmoksta kalbėti; kitų 
kalbos raida atsilieka, dažnai kartoja mechaniškai tuos pačius žodžius, posakius ar frazes. Kiti vaikai 
pasižymi gera kalbine raiška, bet kitų žmonių kalbą supranta sunkiai ir tiesiogiai (t.y. nesupranta 
potekstės, perkeltinės žodžių prasmės). 
 

o Mąstymas ir vaizduotė. Jau ankstyvame amžiuje pastebima, kad sutrikusi vaiko žaidybinė ir 
vaizduotės reikalaujanti veikla. Neretai vaikai išsiugdo veiksmų ritualus ar visa nustelbiančius 
pomėgius, o daiktų pasaulis juos domina labiau nei aplinkiniai žmonės. 
 

o Tokie vaikai mėgsta įprastą dienos tvarką, todėl net mažiausi pokyčiai jiems gali sukelti didelį 
stresą.  
 

o Kiti būdingi bruožai: 
+   Plojimas rankomis, siūbavimas ar greitas sukimasis vietoje. 
+ Padidėjęs jautrumas triukšmui, kvapams, skoniui, aplinkinių prisilietimams ar 
vaizdiniams dirgikliams. 



 2 

+  Neramus miegas. 
+  Neįprasti valgymo įpročiai. 
+  Polinkis save žaloti. 
+  Agresyvus elgesys. 
+  Hiperaktyvumas. 
+  Keista laikysena ar eisena – dažnai vaikšto pirštų galiukais. 
+  Nepaaiškinamos baimės ir fobijos. 

 

Kaip galime padėti? 
 

o Suskirstykite klasės erdvę – skirtingoms užduotims numatykite atskiras vietas ir skirtingai 
žymėkite. 
 

o Paskirkite vietą individualiam darbui – pripažinkite vaiko poreikį turėti asmeninę erdvę. 
 

o Turėkite vaizdinį tvarkaraštį ir užduočių sąrašus. 
 

o Apgalvokite apšvietimą, triukšmo lygį ir pan. 
 

o Vienu metu lavinkite tik vieną įgūdį. 
 

o Pasitikėkite savimi ir turėkite kantrybės – būkite ramūs ir lankstūs. 
 

o Visuomet kreipkitės į šiuos vaikus vardu – jie gali nesuprasti, kad sąvoka „visi“ apima ir juos. 
 

o Apdovanokite vaiką už tinkamą elgesį ir skatindami sąveiką su kitais, leiskite jam užsiimti savo 
mėgstama veikla – net jei ji yra tapusi įkyriu įpročiu. 
 

o Mokykite suprasti kitų žmonių elgesį, emocijas, kūno kalbą. 
 

o Nelaukite akių kontakto ir niekuomet nepasukite į save vaiko veido norėdami, kad į jus 
pažiūrėtų. 
 

o Žodinius nurodymus pateikite trumpai ir paprastai. 
 

o Mokydami socialinių įgūdžių ir bendravimo, remkitės pasakojimais, konkrečiais pavyzdžiais. 
 

o Mokykite suprasti sąmojį, žodžių žaismą ir metaforas. 
 

o Reikškite nepasitenkinimą netinkamu vaiko elgesiu, o ne pačiu vaiku. 
 

o Aiškiai apibrėžkite pageidaujamo elgesio ribas. 
 

o Iš anksto parenkite vaiką būsimiems pokyčiams. 
 

o Sukurkite darbo poromis sistemą. 
 

o Maksimaliai panaudokite kompiuterius. 
 

o Rodykite filmukus. Autistai geriau supranta dvimatį vaizdą – suvaidinti situaciją ir nufilmuoti, 
paskui parodyti vaikui. Tokiu būdu galima mokyti socialinių įgūdžių.  
 

o Visuomet kalbėkitės su tėvais, mokyklos specialistais.  
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