
 
 

GEROJI   PATIRTIS, NAUJI DARBO METODAI 

• Erasmus+ KA2 projekto metu sukurta sutrikusio intelekto asmenų muzikinio ugdymo e-

platforma https://developer.cloud.unity3d.com/share/by3ncw-AwG/ ir muzikinio ugdymo 

vadovu 

http://www.melosmusic.eu/Portals/0/Doc/Melos%20Training%20Handbook%20lithuanian.

pdf?ver=2018-03-05-104200-810 

• Erasmus+ KA2 projekto metu sukurtu lengvo skaitymo metodu pritaikytu sutrikusio intelekto 

asmenis http://www.puzzle-project.eu/index.php/lt/material-tools-sidebar-lt/how-to-write-

etr-text-lt 

• Jaunuolių dienos centro sukurtomis lengvo skaitymo priemonėmis, skirtomis sutrikusio 

intelekto asmenis http://pjdc.lt/neigaliems/ 

• Sutrikusio intelekto asmenų integracijos į visuomenę geraisiais pavyzdžiais: JDC kavinė; 

savanorystė globos namuose, darbinė praktika viešbutyje ir pan. 

• Sutrikusio intelekto asmenų meninio ugdymo geraisiais pavyzdžiais: kasmetinis tarptautinis 

neįgaliųjų teatrų festivalis,  bižuterijos dirbtuvės, keramikos dirbtuvės, dailės dirbtuvės iir 

pan. 

• Sutrikusio intelekto asmenų neformalaus ir savaiminio mokymosi geraisiais pavyzdžiais: IT 

raštingumas, tarptautiniai projektai, pinigų valdymas, kompetencijų portfelis ir pan. 

https://www.youtube.com/channel/UCvWItBGckubZrO4psyYoNMg/feed?view_as=public 

• Sutrikusio intelekto asmenų savarankiškumo ugdymo geraisiais pavyzdžiais: įgalinimo 

politika, švaros komanda, gyvenimo kokybės politika, privatumo ir saugumo užtikrinimo 

politika ir pan. 

• Sutrikusio intelekto asmenų pilietiškumo ugdymo gerieji pavyzdžiai:  

https://www.youtube.com/watch?v=TXPPU-h-9vk 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwTYrAAYoV4; 

https://www.youtube.com/watch?v=cw1c_BcQAc8 

 
 

NOVATORIŠKI METODAI 

2017 m. 

„Melos“ metodas, kaip išmokyti proto negalios asmenį groti įvairiais muzikiniais instrumentais spalvų 

pagalba. 

„Melos“ metodas, kaip proto negalios asmenims kurti muziką bei mokytis groti. 

Proto negalios jaunuolių įtraukimas į savanorystę kitose įstaigose, taip suteikiant jiems daugiau pasitikėjimo 

savimi bei mokant padėti kitiems. 

Proto negalios jaunuolių darbinių, socialinių, savarankiškumo ir bendravimo įgūdžių ugdymas 

bendradarbiaujant su įmonėmis, kurios suteikia galimybę jaunimui mokytis tam tikrų įgūdžių 

Metodinio leidinio (metodikos) pavadinimas 

Lengvo skaitymo leidinys neįgaliesiems: JDC paslaugų gavėjų teisės ir pareigos. 

Lengvo skaitymo video neįgaliesiems: Pinigų valdymo patarėjas 

Lengvo skaitymo video neįgaliesiems: Ar aš galiu eiti į pasimatymą 

Lengvo skaitymo video neįgaliesiems: Savęs atstovavimas 

Lengvo skaitymo video neįgaliesiems: Atstovavimas sau 

Lengvo skaitymo leidinys neįgaliesiems: Mano pasimatymas 
 

 

2016 m. 

Wiki metodas kompiuterinė programa proto negalios asmenims. 

https://developer.cloud.unity3d.com/share/by3ncw-AwG/
http://www.melosmusic.eu/Portals/0/Doc/Melos%20Training%20Handbook%20lithuanian.pdf?ver=2018-03-05-104200-810
http://www.melosmusic.eu/Portals/0/Doc/Melos%20Training%20Handbook%20lithuanian.pdf?ver=2018-03-05-104200-810
http://www.puzzle-project.eu/index.php/lt/material-tools-sidebar-lt/how-to-write-etr-text-lt
http://www.puzzle-project.eu/index.php/lt/material-tools-sidebar-lt/how-to-write-etr-text-lt
http://pjdc.lt/neigaliems/
https://www.youtube.com/channel/UCvWItBGckubZrO4psyYoNMg/feed?view_as=public
https://www.youtube.com/watch?v=TXPPU-h-9vk
https://www.youtube.com/watch?v=ZwTYrAAYoV4
https://www.youtube.com/watch?v=cw1c_BcQAc8
http://pjdc.lt/wp-content/uploads/2016/11/Nr.-7.1.-JDC-paslaug%C5%B3-gav%C4%97j%C5%B3-teis%C4%97s-ir-pareigos.docx
https://www.youtube.com/watch?v=R650RQmbcbY
https://www.youtube.com/watch?v=x_R9hO7vh1k
https://www.youtube.com/watch?v=912J9NteviM
https://www.youtube.com/watch?v=hg6pzH41DnU
http://pjdc.lt/wp-content/uploads/2017/02/Mano-pasimatymas.pdf


 
 
Kaniterapija su proto negalios žmonėmis 

Metodinio leidinio (metodikos) pavadinimas 

Lengvo skaitymo knygelės proto negalios jaunimui „Apie mane“. 

Lengvo skaitymo kelionės gidas proto negalios jaunuoliui. 

Lengvos skaitymo gidas „Kaip nusipirkti batus“ 

Lengvo skaitymo leidinys proto negalios jaunuoliams „Mano teisės“ 
 

 

2015 m. 

 „5 Dramos pojūčiai“ 

Proto negalios jaunimo supažindinimas su įvairiomis emocijomis teatro pagalba 

Metodinio leidinio (metodikos) pavadinimas 

Emocijų knyga „50 šypsenų“ 

 


