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Negalia ir jos rūšys 

 

Negalia yra fizinis arba protinis sutrikimas, kuris apriboja ar 

pakenkia esminėms gyvybinėms funkcijoms (klausai, regai, kalbėjimui, 

judėjimui), rūpinimuisi savimi, tobulėjimui, ar darbui, atimantis, 

sumažinantis ar apribojantis asmens galimybę užsiimti kasdiene veikla ir 

jaustis pilnaverčiu visuomenės nariu. 

 

Žmogus su negalia - asmuo, kuris dėl įgimtos ar įgytos fizinės ar 

protinės negalios iš dalies ar visiškai negali kontroliuoti savo asmeninio 

arba socialinio gyvenimo, atlikti pareigų bei naudotis teisėmis. 

 

Trukmė  

Vienos negalios gali būti laikinos, kitos - pastovios, besitęsiančios 

visą gyvenimą. Negalia gali išsivystyti prieš gimdymą (įgimta) ar bet 

kuriuo gyvenimo laikotarpiu (įgyta). 

 

Įgimta negalia  

Įgimta negalia – būklė, pasireiškianti gimimo metu. Ji gali būti 

paveldėta, atsirasti dėl problemų nėštumo metu, dėl komplikacijų ar 

vaisiaus pažeidimo gimdymo metu. 

 

Įgyta negalia  

Įgyta negalia - būklė, išsivysčiusi po gimdymo. Įgyta negalia nėra 

paveldėta - ji atsiranda dėl aplinkos įtakos: ją įgyti gali bet kokio 

amžiaus žmogus patyręs avariją, traumą arba dėl ligos. 

 

Senėjimas taip pat gali sukelti negalią, pvz., artritą, silpnaregystę, 

klausos sutrikimų ir t.t. 
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Negalia gali būti įvairi: 

 lengva (minimaliai sutrikdo kasdienę veiklą); 

 vidutinė (kasdienė veikla bei funkcijos sutrikdomos tam tikru 

mastu); 

 sunki (žmogus yra neveiksmingas, negalios paprastai būna 

kompleksinės); 

 

Negalios klasifikacija: 

 fizinė negalia; 

 sensorinė negalia; 

 protinė negalia; 

 raidos sutrikimai. 
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Bendravimas su žmonėmis, turinčiais negalią 

 

Bendraudami su neįgaliaisiais, žmonės dažnai jaučiasi nepatogiai. 

Jei nesate bendravę su negalią turinčiu asmeniu ir nežinote, kaip tai 

daryti, siūlome keletą patarimų, kurie padės Jums ir žmogui su negalia 

jaustis patogiau. 

 

Prieš pagelbėdami, pasiteiraukite, ar pagalba reikalinga 

Tai, kad žmogus turi negalią, nereiškia, kad pagalba jam būtina. 

Jeigu aplinka pritaikyta, dažniausiai žmogus susitvarko pats. Siūlydami 

pagalbą nedvejokite. Tačiau neteikite pagalbos automatiškai, jei 

asmeniui jos nereikia ar jis jos neprašo. Nesivaržykite paklausti 

žmogaus, ar pagalba jam reikalinga ir kaip ji turi būti suteikta. Jeigu 

žmogus pagalbos atsisako, nesistenkite jos vėl siūlyti. 

 

Fizinio kontakto atveju būkite atsargus 

Kai kuriems žmonėms su negalia rankos padeda išlaikyti 

pusiausvyrą, kurią galite sutrikdyti bandydami paimti už rankos. 

Netapšnokite žmogui per galvą ir nelieskite jo vežimėlio, ramentų ar kitų 

pagalbinių priemonių. Žmonės su negalia pagalbines priemones/techniką 

supranta kaip savo erdvės dalį. 

 

Bendraukite, kaip esate įpratęs 

Žmonės su negalia nori, kad su jais būtų bendraujama kaip ir su 

kitais visuomenės nariais. Kalbėdami tiesiogiai kreipkitės į žmogų su 

negalia, o ne į jį lydinčius asmenis, draugus ar šeimos narius. Įsitikinsite, 

kad bendravimas su žmogumi, turinčiu negalią, nesudėtingas, tik gali 

užimti šiek tiek daugiau laiko - tai priklauso nuo negalios pobūdžio. 

 

Nedarykite prielaidų 

Žmonės su negalia patys gali nuspręsti, ką jie gali ir ko negali 

daryti. Nespręskite už juos.  
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Būkite pagarbūs 

Parodykite žmogui tokią pagarbą, kokios norėtumėte sulaukti 

patys. Gerbkite jo privatumą. 

 

Būkite atidūs 

Būkite kantrus, stenkitės suprasti žmogaus problemas ir poreikius. 

 

Tai bendro pobūdžio patarimai, kurie tinka bendraujant su 

žmogumi, turinčiu bet kokios rūšies negalią. Tačiau reikėtų atsižvelgti į 

skirtingus veiksnius, kuriems įtaką daro negalios pobūdis. 
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Bendravimas su žmogumi, turinčiu fizinę negalią 

 

Žmonės su fizine negalia turi įvairios formos negalių, pvz., stuburo 

smegenų pažeidimų, raumenų distrofiją, cerebrinį paralyžių (dažnai 

pasireiškiantį ir kalbos sutrikimu). Šie sutrikimai žmogų paveikti gali 

skirtingai: vieni žmonės gali valdyti rankas, kiti gali trumpam išlipti iš 

vežimėlio, todėl yra svarbu žinoti, kada, km- ir kaip jiems padėti ir kaip 

su jais bendrauti. Vežimėliai, ramentai ar kojų stabilizatoriai padeda 

jiems judėti. 

 

Patarimai, kaip bendrauti su žmogumi, sergančiu cerebriniu paralyžiumi 

ar turinčiu kalbos sutrikimų 

 

Žmogaus, patyrusio insultą, sergančio cerebriniu paralyžiumi ar 

turinčio klausos sutrikimų, kalba gali būti sunkiai suprantama. Atvirai 

bendraukite su žmogumi ir pasakykite, jeigu ko nors nesupratote. 

Nelinksėkite galva, jei jums sunku suprasti kas yra sakoma. Paprašykite 

pakartoti. Jei net žmogui pakartojus nesupratote, ką jis nori pasakyti, 

paprašykite, kad jis tai parašytų ant popieriaus arba raskite kitą būdą tęsti 

pokalbį. 

Nesąmoningai galite nevertinti to, ką žmogus sako, vien tik dėl jo 

išvaizdos. Būkite savimi, bendraukite, kaip esate įpratę, šnekėkite 

žiūrėdami į jį. Neužbaikite kalbančiojo sakinių - užbaigti mintį leiskite 

jam pačiam. 

Stenkitės išlikti atsipalaidavę. Dažnai asmeniui bus sunkiau 

bendrauti, jei jis jaus iš Jūsų sklindančią įtampą. 

Svarbu, kad žmogus pasitikėtų savimi ir išlaikytų savigarbą. 

Stenkitės, kad balso tonas būtų neutralus. 

Rami aplinka palengvina bendravimą. 

Norėdami atkreipti žmogaus dėmesį, ištarkite jo vardą, palaukite, 

kol žmogus į Jus pasižiūrės. Suteikite žmogui pakankamai laiko, kad jis 

galėtų atsakyti į klausimą arba sureaguoti į tai, kas yra sakoma. 
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Bendraudami su žmogumi stovėkite pakankamai arti, kad jis galėtų 

matyti jūsų veido išraišką bei kūno kalbą. Tai jam padės su Jumis 

bendrauti. 

Nešaukite, tai gali tik labiau sujaudinti žmogų, su kuriuo 

bendraujate. Jis gali neteisingai suprasti ir pagalvoti, jog pykstate. 

 

Žmonių, turinčių cerebrinį paralyžių ar kalbos sutrikimų, 

bendravimo galimybės: 

 Įvairūs kompiuteriniai prietaisai, kurie gali kalbėti, įjungti ir išjungti 

šviesas, perjungti televizijos kanalus. 

 Komunikacijos priemonės, kurios „kalba" už žmogų, pvz., 

sintezatoriai. 

 Kompiuteriai, kuriuos galima valdyti įvairiomis kūno dalimis - 

pirštais, liežuviu, akimis ar kvėpavimu. 

 

Bendravimas su žmogumi, sėdinčiu vežimėlyje ar vaikštančiu su 

ramentais 

 

Kalbėkite tiesiogiai su žmogumi, kuris yra vežimėlyje, o ne su 

asmeniu, stovinčiu šalia, tarsi žmogus vežimėlyje neegzistuotų. 

Jei bendravimas užtruks ilgiau nei pora minučių, atsisėskite arba 

atsiklaupkite, kad Jūsų akys būtų tame pat lygyje kaip ir žmogaus 

vežimėlyje. Jei tai nėra įmanoma, stovėkite truputį toliau nuo vežimėlio, 

kad žmogui vežimėlyje nereikėtų žiūrėti įsitempus aukštyn. 

Jeigu susitikimo metu Jūs stovite už stalo, kuris trukdo matyti 

žmogų vežimėlyje, iš už jo išeikite. 

Žmogaus vežimėlyje neglostykite - tai žeidžia žmogaus savigarbą. 

Nestumkite ir nelieskite vežimėlio, nesiremkite į jį, neatsiklausę 

savininko - tai jo asmeninės erdvės dalis. 

Norėdami pasisveikinti su kitu žmogumi, nesilenkite per žmogų, 

sėdintį vežimėlyje. Neprašykite žmogaus su negalia palaikyti Jūsų palto 

ar rankinės. 
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Išsiaiškinkite, kokios yra žmogaus, sėdinčio vežimėlyje, 

galimybės. Ne visi žmonės, kurie naudojasi vežimėliu, negali vaikščioti. 

Vežimėlį jie gali naudoti energijai taupyti ir judėjimo greičiui padidinti. 

Jeigu žmogus vežimėlyje paprašė pagalbos nuleisti jį nuo 

šaligatvio ar pakylos, paklauskite jo, kaip tai padaryti. Žmogus pats 

pasakys, už kurios vežimėlio dalies geriau paimti, kaip - veidu ar nugara 

į priekį nešti. 

Kiekvienas vežimėlis yra skirtingas. Paklauskite sėdinčio 

vežimėlyje, kaip geriau jį valdyti, nes pakėlę vežimėlį, galite netyčia ką 

nors nusukti ar sulaužyti. 

Leisdamiesi nuo kalno, prilaikykite, kad vežimėlis neriedėtų per 

greitai. Jeigu yra daugiau negu vienas laiptelis, laikykite vežimėlį 

pasvirusį atgal ties kiekvienu laipteliu. Užtikrinkite, kad durys bei 

pandusai patogūs ir ryškiai paženklinti. 

Sudėkite daiktus taip, kad žmogui vežimėlyje būtų patogu juos 

pasiekti. Užtikrinkite, kad kelias iki lentynų, spintų bei kitų reikalingų 

priemonių būtų laisvas. 

Žmogui persikėlus iš vežimėlio į kėdę, ant unitazo, mašinos ar 

lovos, nenustumkite vežimėlio per toli. Jis turi būti lengvai pasiekiamas. 

Jeigu artimiausias viešas tualetas nėra patogus ar yra kitame 

aukšte, leiskite žmogui vežimėlyje pasinaudoti privačiu arba darbuotojų 

tualetu. 

Žmonėms su ramentais arba lazdele rankos yra svarbios 

pusiausvyros išlaikymui. Niekad nebandykite staiga pagriebti žmogaus. 

Žmonės su fizine negalia gali atsiremti į duris norėdami jas atidaryti. 

Todėl neatidarinėkite durų staigiai. 

Žmonėms su fizine negalia yra patogiau sėdėti kėdėje su 

rankenomis. 

Žmonėms su fizine negalia nukritimai arba apsivertimai yra didelė 

problema. Atkreipkite jų dėmesį, jei grindys yra slidžios ar ką tik 

išplautos. 
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Jeigu žmogus lipa į visuomeninį transportą, netraukite jo paėmę už 

rankų ar kojų. Jeigu lipate laiptais, stenkitės lipti vienodai. 

 

Žmogus, kuris yra kurčias arba neprigirdintis  

(turintis klausos sutrikimą) 

 

Kurčiasis - žmogus, kuris yra visiškai praradęs klausą ir negali 

suprasti kalbos. 

 

Neprigirdintis arba turintis klausos sutrikimą - žmogus, 

dažniausiai neprigirdintis, bet vis dėlto galįs suprasti kalbą. 

 

Klausa reikalinga, norint išmokti kalbėti ir kontroliuoti savo kalbą. 

Kai klausa sutrikusi, dažnai būna pažeista ir kalba. 

 

Bendravimo su kurčiu arba neprigirdinčiu žmogumi galimybės: 

 

 Gestai: vizualinė kalba, naudojant savo žodyną ar įvairius gestus ar 

ženklus.  

 Klausos aparatas: stiprintuvas arba prietaisas, sustiprinantis garsus. 

 Lūpų kalba: žodžių atpažinimas iš lūpų padėties ir veido išraiškos. 

 Subtitrai: tekstas, rodomas ekrane, panašiai kaip per televiziją. 

 Signalo prietaisai: siunčia šviesos arba vibracijos signalus, kurie 

padeda atkreipti dėmesį į garsą. Tai yra garso pakaitalas, pvz., 

žmonės su sunkiu klausos sutrikimu naudoja mirkčiojančius ar 

vibruojančius žadintuvus. 
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Patarimai, kaip bendrauti su kurčiu ar neprigirdinčiu žmogumi 

 

Sužinokite, kaip žmogui patogu bendrauti (gestų kalba, užrašant ar 

kalbant); 

Pokalbio metu prisitaikykite prie pašnekovo; 

Naudokite mimiką, kūno kalbą; 

Jeigu nesiseka susikalbėti, užrašykite žodžius ant lapo; 

Stovėkite prieš žmogų pakankamai arti, kad žmogus matytų jūsų 

veidą; 

Įsitikinkite, ar atkreipėte kurčio ar neprigirdinčio žmogaus dėmesį, 

pvz., įjungdami ir išjungdami lemputę; 

Kalbėkite lėtai ir aiškiai; Išlaikykite akių kontaktą; 

Pasistenkite, kad Jūsų rankos būtų laisvos, kad tai, ką sakote, 

patvirtintumėte gestais, nes kurti žmonės dažniausiai pasikliauja rega; 

Parinkite trumpus ir aiškius sakinius; 

Jeigu įmanoma, supažindinkite su pokalbio tema; 

Jeigu norite ko nors paklausti, klauskite tiesiai, trumpai ir aiškiai; 

Jei pokalbyje dalyvauja keli girdintys asmenys, pasistenkite, kad 

kurčias asmuo kalbantįjį matytų, kalbėkite po vieną; 

Pasikeitus pokalbio temai, parodykite tai žmogui, padarydami 

pauzę ar pasakydami; Tarp sakinių darykite pauzes; 

Būkite atidūs ir stenkitės žmogui suteikti patogumo ir pasitikėjimo 

jausmo; Pasistenkite būti kantrūs; 

Paprašykite, kad žmogus, turintis klausos sutrikimų, svarbią 

informaciją pakartotų - užsitikrinsite, kad reikalinga informacija buvo 

teisingai suprasta; 
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Ko nereikėtų daryti bendraujant 

 

Nešaukite. Jeigu žmogus naudojasi klausos aparatu, jis yra 

sureguliuotas žmogui priimtinu garsu - Jūsų garsus balsas gali iškraipyti 

žodžius; 

Kalbėdami neužsidenkite burnos, nevalgykite, nekramtykite 

kramtomosios gumos. Burnos ir lūpų judesiai neprigirdinčiam žmogui 

turi būti matomi; Neignoruokite kurčiojo ar neprigirdinčiojo; Nelieskite 

klausos aparato; 

Jei kurčias ar neprigirdintis žmogus kalba, nepertraukite jo ir 

neužbaikite jo pradėto sakinio; Nestovėkite tiesioginėje šviesoje; 

Perdėtai negestikuliuokite; 

Nenaudokite klaidingų interpretavimų (galvos linktelėjimas 

nebūtinai reiškia „aš supratau"); Nenaudokite gestų kalbos, jeigu jos 

gerai nemokate. 

 

Bendravimas padedant gestų kalbos vertėjui 

 

Vertėjai gali padėti bendrauti grupėje, susitikimų ar seminarų metu 

bei kitose situacijose. Informuokite vertėją apie klausos negalią turinčių 

žmonių poreikius ir aplinką, kurioje vyks susitikimas. Supažindinkite jį 

su terminologija. Pristatykite vertėją visai grupei ir paaiškinkite, kodėl jis 

dalyvauja. 

Kalbėkite su klausos negalią turinčiu žmogumi, o ne su vertėju. 

Žiūrėkite tiesiai į žmogų, su kuriuo bendraujate, ir elkitės natūraliai. 

Vertėjas nėra pokalbio dalis. 

Neužmirškite, kad vertėjas nuo kalbančiojo žmogaus keliais 

žodžiais atsilieka. Suteikite vertėjui laiko pabaigti - tai leis asmeniui su 

klausos sutrikimu užduoti klausimus ar įsitraukti į pokalbį. Kalbėkite tik 

po vieną. Jeigu kalba daugiau nei vienas žmogus, vertėjui gali būti sunku 

pokalbį išgirsti, jį sekti ar versti. Tam, kad vertėjas galėtų baigti versti, 

paprašykite trumpos pauzės tarp pasisakymų. 
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Kalbėkite aiškiu ir normaliu balso tonu. Neskubėkite. Vertėjas arba 

klausos negalią turintis žmogus gali paprašyti pašnekovo kalbėti lėčiau, 

pakartoti žodį ar sakinį. 

 

Bendravimas grupėje, kai dalyvauja kurčias ar neprigirdintis asmuo 

 

Pasodinkite kurčią ar neprigirdintį žmogų jam patogioje vietoje, 

geriausia šalia pašnekovo. Taip jis galės matyti pašnekovo lūpas. 

Supažindinkite su nauja terminologija. Jeigu nėra galimybės iš anksto jos 

aptarti, užrašykite ant popieriaus. Jeigu planuojama rodyti filmą ar 

skaityti pranešimą, paruoškite santrauką, kurią kurčias ar neprigirdintis 

žmogus galės iš anksto perskaityti ir sekti pranešimą. 

Kalbėdamas stenkitės nevaikščioti, nes sunku skaityti iš lūpų, kai 

kalbantysis juda, o visai neįmanoma, kai jis atsuka nugarą. 

Naudokite vizualines priemones, pvz., dalomąją medžiagą, 

plėveles, paveikslus ir t.t. Rega yra pagrindinė žmonių, turinčių klausos 

negalią, informacijos gavimo ir perdavimo priemonė. Užtikrinkite, kad 

kurčias žmogus nepraleistų svarbios informacijos. Užrašykite ją, skirkite 

daugiau laiko jai perskaityti, kadangi kurčias ar neprigirdintis žmogus 

turi perskaityti ir tik po to gali sutelkti dėmesį į pašnekovą. 

Pakartokite žmonių, sėdinčių kambario gale, klausimus ar 

pastabas. Atminkite, kad kurčias žmogus priklauso nuo vizualinių 

priemonių, nuo to, ką jis mato. 

Užtikrinkite kurčio ar neprigirdinčio žmogaus dalyvavimą 

diskusijose. Kurčiam ar neprigirdinčiam žmogui dalyvauti grupės 

diskusijose yra sunkiau, nes jis nežino, kada pašnekovas baigs kalbėti. 

Padalinę medžiagą, palaukite, kol klausos negalią turintys žmonės ją 

perskaitys, tik po to ją, paaiškinkite išsamiau. Arba, pirma paaiškinkite, 

po to išdalinkite medžiagą. Žiūrėti į dvi vietas tuo pat metu neįmanoma. 
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Bendravimas su žmogumi, sergančiu epilepsija 

 

Epilepsija - tai užslėpta negalia, palyginti dažnai pasitaikantis 

sutrikimas, pasireiškiantis pasikartojančiais priepuoliais, 

„konvulsijomis". Priepuoliai ištinka staigiai sutrikus smegenų ele-

ktriniam aktyvumui. Vaistais dauguma epileptikų gali kontroliuoti 

priepuolius. Priepuoliai būna įvairų formų, kai kurie trunka net keletą 

minučių. Dažniausiai asmuo gauna „vidinį" perspėjimą ir taip išvengia 

kritimo ar kitokio susižeidimo. 

 

Jeigu žmogų ištinka epilepsijos priepuolis 

 

Jeigu žmogui prasidėjo priepuolis, to sustabdyti negalite. 

Išlikite ramus. Nebandykite priepuolio sustabdyti. Nevaržykite ir 

nelaikykite priepuolio ištikto žmogaus. Užtikrinkite, kad artima aplinka 

yra saugi, surinkite aštrius, sunkius bei karštus daiktus, kad asmuo 

išvengtų traumos. 

Jeigu žmogus nugriuvo ant žemės, įsitikinkite, kad jo galva saugi, 

ir laukite, kol priepuolis praeis. 

Kai priepuolis pasibaigia, žmogui po galva padėkite pagalvę ar 

susuktą paltą. Žmogaus galvą pasukite į šoną ir, jeigu jis kažką turėjo 

burnoje, viską išimkite, taip apsaugodami žmogų nuo užspringimo ar 

uždusimo. 

Praėjus priepuoliui, žmogus gali nesiorientuoti ir pradėti gėdytis. 

Suteikite žmogui erdvės, kad galėtų atsigauti. 

Dažniausiai žmogus jaučiasi pavargęs ir jam reikia ramiai pailsėti, 

bent trumpai. 
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Bendravimas su žmogumi, sergančiu psichine liga 

 

Psichikos liga 

Sutrikimas, kuris paveikia smegenų funkcijas, sutrikdo mąstymą, 

jausmus bei bendravimą. Žmogui, sergančiam psichikos liga, sunku 

prisitaikyti kasdieniame gyvenime. 

 

Psichikos liga apriboja žmogaus sugebėjimą atlikti tam tikras 

funkcijas (pvz., kalbėtis su šeimos nariais, kreiptis pagalbos) ir tam tikrą 

vaidmenį (pvz., darbininko). 

 

Psichinės ligos požymiai 

Žmogus, turintis psichikos sutrikimų, neretai elgiasi neįprastai ir 

gąsdinamai, pvz., jis nerimauja ir tai būna išreikšta tam tikrais judesiais: 

vaikšto pirmyn ir atgal, blaškosi. Psichikos sutrikimas yra susijęs su 

baime ir bloga nuotaika. Tai gali pasireikšti to paties klausimo kartojimu, 

nesileidimu būti nuramintam, nebendravimu su aplinkiniais, pasyvumu ir 

tylumu. Tačiau greičiausiai pastebimas yra agresyvumas. 

Dažnai asmenys, turintys psichikos sutrikimų, gali ištisas valandas 

sėdėti savo kambaryje arba vaikščioti pirmyn atgal. Kartais jie visiškai 

atsisako valgyti kartu su šeima, labai ilgai rytais nenori keltis. Jie gali 

atsikelti ir miegoti visai kitokiu laiku nei kiti šeimos nariai ir dėl to 

tiesiog neįmanoma laikytis kokio nors režimo. 

Didžiulė problema iškyla, kai tokie asmenys nerodo susidomėjimo 

ir visiškai nežino, ką turi daryti su savimi. Dėl energijos praradimo 

darbus jie atlieka labai ilgai. 

Žmogus su psichikos negalia gali nesilaikyti asmens higienos 

reikalavimų. Taip pat gali keistai rengtis, pvz., jo drabužiai gali būti 

ryškūs, nesuderinti ar neatitinkantys sezono, kartais nešvarūs. Nors ir 

būdamas abejingas kai kuriems dalykams, toks žmogus gali nepaprastai 

rūpintis kitais, būti reiklus. 
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Kokie požymiai rodo rimtą psichikos krizę? 

 

„Balsų" girdėjimas, nerimo būsena, psichinės pusiausvyros 

praradimo požymiai. Aiškūs įprastinio miego ir kėlimosi ritmo 

sutrikimai, net jeigu tai trunka vos keletą dienų. Pastebimas maitinimosi 

sutrikimas - pradeda be saiko valgyti arba visai nustoja maitintis. 

Pasitraukimas iš įprastinės veiklos ar baimės pojūtis. 

Depresija, kai bodimasi gyvenimu, apninka, gilus liūdesys, 

žmogus puola į visišką neviltį arba tampa bejėgis. Pradeda ruoštis 

savižudybei. 

Kiti nenormalaus elgesio būdai, kurie reiškiasi prieš pat ligos 

paūmėjimus (jeigu pastarųjų yra buvę). 

 

Patarimai, kaip bendrauti su žmogumi, sergančiu psichine liga 

 

Bendravimas turėtų prasidėti prieš ištariant pirmuosius žodžius. 

Kontaktas akimis, šypsena, veido išraiška, balso tonas, kvietimas 

išsikalbėti žmogų, turintį psichinę negalią, paskatins pasitikėti 

pašnekovu. 

Įtampa ir stresas gali turėti tam tikro poveikio žmogaus 

galimybėms funkcionuoti. Bendraujant su žmogumi įtampą stenkitės 

sumažinti iki minimalios. 

Žmonės, sergantys psichikos ligomis, yra skirtingo charakterio, 

nevienodai elgiasi. Bendraukite su kiekvienu žmogumi kaip su 

asmenybe. Paklauskite jų pačių, kaip jiems patogiau bendrauti, stenkitės 

maksimaliai atsižvelgti į jų poreikius, krizės metu išlikite ramūs ir 

stenkitės žmogų palaikyti. Paklauskite, ar galite kuo nors padėti, ar reikia 

ką nors informuoti ar pakviesti, ar žmogus vartoja vaistus ir ar jam reikia 

juos išgerti. 

Ne grasinkite, ne gudraukite - stenkitės įgyti žmogaus pasitikėjimą 

ir suvokti, kokia pagalba jam priimtiniausia. 
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Žmogų, turintį psichinę negalią, skatinkite kalbėti konkrečia tema, 

paprašykite išdėstyti faktus, išreikšti savo nuomonę ir jausmus. 

Stenkitės nepamokslauti, elgtis oriai bei parodyti supratimą. 

Nekalbėkite ilgais sakiniais. 

Paaiškinimus pateikite aiškiai ir trumpai, reikalingą informaciją 

užrašykite. 

Nežeminkite jų ir kalbėdami nesižeminkite patys; kalbėkite kaip su 

suaugusiuoju, o ne kaip su vaiku. Šie asmenys nusipelnė tokios pat 

pagarbos kaip ir bet kuris žmogus. 

Jei pašnekovas užtęsia pokalbį, grįžta prie dalykų, kuriuos jau 

aptarėte, mandagiai jam pasakykite ir užbaikite pokalbį. 
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Depresija 

 

Depresija psichinė būsena, kuriai būdingos neigiamos emocijos, 

pasyvumas, motyvacijos praradimas. Šiam sutrikimui būdinga sulėtėjęs 

mąstymas, prislopę judesiai, bloga nuotaika, liūdesys, neviltis. Žmogus 

visą laiką galvoja apie nemalonius savo paties ar artimųjų gyvenimo 

įvykius ir jaučiasi dėl jų kaltas, nemato savo gyvenimo perspektyvos, per 

menkai save vertina, praranda iniciatyvą, laikas jam tarsi sustoja, sulėtėja 

mąstymas, valia, elgesys pasidaro lėtas, žmogus greitai pavargsta, dėl to 

labai dažnai sumažėja jo darbo produktyvumas, o užsitęsusi depresija 

gali pastūmėti į savižudybę. 

 

Depresijos atsiradimo sąlygos 

Dažniausiai nerandama jokio konkretaus preteksto, kuris būtų 

galėjęs sukelti depresiją. 10 – 40 % atvejų depresiją paskatina tipiškos 

situacijos: 

 gyvenimo sąlygų pasikeitimas; 

 artimų žmonių praradimas; 

 ilgai trunkantys konfliktai; 

 nusivylimai žmonėmis, savimi; 

 situacijos, reikalaujančios atsisakyti įprastų dalykų. 

Šiam sutrikimui atsirasti svarbu paveldimumas ir biologinė ligos 

kilmė. 

 

Pagrindiniai depresijos simptomai 

Neviltis ir abejingumas, nelieka iniciatyvos, polėkio ar įkvėpimo, 

viskas krinta iš rankų, bet koks darbas tampa kankyne, pradeda kamuoti 

vidinis nerimas, sumažėja apetitas, atsiranda beprasmis blaškymasis. 

Kasdienė įprasta veikla, anksčiau atlikta automatiškai, dabar virsta 

sunkia, neįveikiama problema.  

Depresijos apimti žmonės save laiko nevykėliais, negabiais. 
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Toks žmogus jaučiasi kaltas, niekam tikęs, bijo, kad kažkas 

nepavyks, jį kamuoja mieguistumas, apsunkusi galva. 

Dažniausias depresijos simptomas - miego sutrikimai. 

Žmonės skundžiasi, kad jiems liūdna, niekas jų nedomia, niekas 

nekelia džiaugsmo, jų gyvenimas be prošvaisčių, viskas atrodo 

beprasmiška, gyvenime nieko gero nebuvo, nėra ir nebus: „Ateitis 

beviltiška, tapau kitiems našta, verčiau mirti".  
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Šizofrenija 

 

Šizofrenija – progresuojanti smegenų liga, trukdanti aiškiai 

mąstyti, suvokti realybę, valdyti emocijas, daryti sprendimus, kitaip 

sakant, tai - kontakto su realybe praradimas. 

 

Kas būdinga šiai ligai? 

Kliedesiai yra nerišlūs, keisti, mintys - neturinčios realaus 

pagrindo. Tačiau psichikos negalią turintiems asmenims jos atrodo 

realios ir jie gali tikėti, kad kažkas juos sekioja, planuoja nužudyti, 

„girdi" jų mintis, įterpia jas į jų protą, kontroliuoja jų jausmus, veiksmus 

ir impulsus magnetinėmis bangomis ar per radiją ir televiziją perduoda 

tik jiems skirtas žinias. Jie gali tikėti, kad yra labai žymūs, svarbūs, 

visagaliai asmenys, turintys įvairių sugebėjimų. 

Haliucinacijos yra jutimo, kylančio be realaus dirgiklio, 

suvokimas. Psichikos negalią turintys asmenys jas suvokia kaip realybę, 

todėl dažniausiai negali kritiškai jų vertinti. Haliucinacijos gali būti 

klausos, regos, uoslės, skonio, lytėjimo. Šizofrenijai ypač būdingos 

klausos haliucinacijos: girdimi balsai, kurie komentuoja žmogaus elgesį, 

įžeidinėja, nurodinėja ką daryti. 

Sutrikęs mąstymas pasireiškia labai lengvai kylančiomis 

asociacijomis. Tokie asmenys kalbėdami šokinėja nuo temos prie temos, 

nepastebėdami, kad minčių posūkiai yra visiškai nelogiški. Minčių gali 

būti daug, jos slenka lėtai ar visai išnyksta. Asmenys, turintys psichikos 

negalią, gali kurti naujus žodžius, kurie aplinkiniams nesuprantami. 

 

Patarimai, kaip bendrauti su žmogumi, sergančiu šizofrenija, ypač 

priepuolio metu 

 

Pirmiausia stenkitės išlikti ramūs. 



21 

 

Sumažinkite bet kokius kitus pašalinius garsus ar stimulus - 

išjunkite televizorių ar radiją, jeigu kambaryje yra kitų žmonių, 

paprašykite jų laikinai išeiti. 

Kalbėkite tik po vieną. Ką nors galima pasiūlyti, pvz.: „Atsisėskim 

ir pasikalbėkim" arba „atsisėskim ir pasėdėkim ramiai". 

Kalbėti reikėtų lėtai ir aiškiai, išlaikant normalų balso toną. 

Kalbėkite apie tai, ką matote žmogaus elgesyje, pvz.: „Jūs esate 

išsigandęs, piktas, nesuprantate, kas vyksta", „Pasakykite, ko Jūs bijote". 

Nenaudokite frazių, kurios žmogų žemina arba parodo Jūsų autoritetą, 

pvz.: „Elgiesi kaip vaikas" arba „Darysi, kaip aš sakau". Prireikus 

pakartokite klausimus arba komentarus, vartokite tuos pačius žodžius. 

Suteikite žmogui asmeninės erdvės. Nestovėkite per arti. Valdykite savo 

emocijas, nes tai gali dar labiau sujaudinti žmogų. 

Pasitaiko aplinkybių, kai kyla fizinio pavojaus ar prievartos 

galimybė. Tuomet ramiai pasišnekėti su žmogumi arba paskambinti kam 

nors telefonu ir pasikonsultuoti, kaip elgtis, nelieka laiko. 

Žmogus atsiduria kitoje realybėje, jo būsena - visiškai kita ir jis 

gali bandyti įgyvendinti tai, kas vyksta jo haliucinacijose, pvz., išdaužti 

langą. Jeigu žmogus grasina Jums ar Jūsų turtui, turite daryti viską, kad 

apgintumėte save ir kitus (ir patį žmogų). 

 

Ko nedaryti? 

Nerėkite ir nešaukite. 

Žmogus gali Jūsų nesiklausyti, nes „balsai", kuriuos jis girdi, yra 

stipresni. Nekritikuokite. Žmogus negali logiškai mąstyti, bendrauti, 

aiškintis ar spręsti. Nežiūrėkite nuolat į akis, žiūrėkite kitur. 

Neužstokite durų arba išėjimo. Svarstydami, ką toliau daryti, 

nesibarkite su kitais žmonėmis. Geriau, jei tai įmanoma, suteikti 

asmeniui pasirinkimą. Taip žmogus nepasijus bejėgis - pagalvos, jog dar 

kontroliuoja situaciją. 
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Aklumas arba regėjimo sutrikimai 

 

Aklumas apibūdina žmones, kurie visiškai nemato, taip pat tuos, 

kurių regėjimas sutrikęs taip, kad negali būti grąžintas iki normalaus 

regėjimo lygio. 

Tie asmenys, kurie dar šiek tiek mato, yra laikomi silpnaregiais 

arba turinčiais regėjimo sutrikimų. 

 

Aklųjų ir silpnaregių bendravimo galimybės 

  

Brailis - tai skaitymo ir rašymo sistema, kurią naudoja aklieji, 

sudaryta iš iškilusių taškų, kuriuos aklieji gali perskaityti, liesdami 

pirštais. 

Baltosios lazdelės - baltos spalvos lazdelės, dažniausiai daromos iš 

metalo. Jos skirtos tam, kad jomis naudodamiesi asmenys galėtų suprasti, 

kokie daiktai yra jų kelyje. Lazdelės padės išvengti susidūrimo ir leidžia 

žmogui laisviau judėti. 

Įgarsintos knygos - kasetėje įrašyta informacija. 

Skaitmeninės knygos - kompaktiniuose diskuose įrašyta 

informacija. 

Kompiuterinė programa „Jaws" sukurta specialiai neregiams. Ši 

programa vizualią informaciją paverčia akustine ir tai, ką regintysis mato 

kompiuterio ekrane, neregys išgirsta. 

Delninis kompiuteris su sintezatoriumi ir „jippis" mechanizmu su 

juo neregys gali orientuotis aplinkoje, nustatydamas koordinates. 

Įvairios priemonės, naudojamos buityje, sporte pramogai: 

laikrodžiai (rankiniai brailio, kalbantys žadintuvai), brailio kalendoriai, 

spec, adatos siuvimui, spec, šaškės, šachmatai ir t.t. 
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Patarimai, kaip bendrauti su aklu ar turinčiu regėjimo sutrikimą 

žmogumi 

 

Prieš pradėdami bendrauti su aklu žmogumi, prisistatykite. Ne 

kiekvienas atpažįsta balsus ar atsimena juos. Supažindinkite su kitais 

grupės nariais, kad aklas žmogus nepasijustų atstumtas. 

Labai naudinga paminėti nepaprastus ir neįprastus daiktus, 

reiškinius: „Eskalatorius sugedęs", nors tai ir atrodo nereikalinga. Šios 

informacijos jam gali prireikti vėliau. Nėra reikalo vengti tokių žodžių, 

kaip „žiūrėkite", „matai" ir t.t. Aklieji ir silpnaregiai neįsižeis, jei 

vartosite šiuos žodžius - jie supranta, kad tai dalis pokalbio. 

Neregys laukia žodinės reakcijos. Kad ir kokia būtų maloni 

šypsena ar galvos linktelėjimas, jie nebylūs ir nieko nereiškia neregiui. 

Nepamirškite, kad neregiai yra nematantys, tačiau toli gražu ne 

kurti - bet kokios pašnibždėtos pastabos greičiausiai bus jų išgirstos. 

Nelieskite ir nejudinkite aklojo baltosios lazdelės, palikite ją ten, 

kur žmogus padėjo. Einant pro duris ar siauru įėjimu, palydovas turi būti 

pirmas. Jis neregį stumteli ranka, kurios šis laikosi eidamas ne šalia, o 

bemaž už palydovo. 

Jei kylate ar leidžiatės laiptais kartu su neregiu, jam paprasčiausiai 

tarstelėkite: „Atsargiau, dabar lipame (leidžiamės) laiptais". Ramiai 

lipkite, pasiūlę parankę. 

Perspėkite neregį, kai vieni laiptai baigiasi ir prasideda kiti. Jei 

nelydite jo, nusakykite, kokie laiptai ir katroje pusėje turėklai. Jei 

neregys vienas, jis pajus laiptų pabaigą baltąja lazdele. O jei lydite jį, 

pasakykite jam, kad jau artėjate prie paskutinės pakopos. Jei galima 

rinktis paprastus laiptus ar eskalatorių, sprendžia visada neregys. Jei 

tektų rinktis eskalatorių, neregiui reikia viską labai aiškiai nupasakoti. 

Akli žmonės pusiausvyros palaikymui naudojasi rankomis. 

Būdami vedliu, eikite šalia, truputėlį priešakyje. Niekada nelaikykite 

žmogaus rankos pasivaikščiojimo metu. Leiskite jam pačiam įsikibti į 

Jus. 
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Vaikščiodami, apibūdinkite aplinką, nurodydami bet kokias 

kliūtis, pvz., laiptus į viršų ar žemyn, plyšį šaligatvyje. Papildomų pavojų 

gali sukelti besisukančios durys, pusiau atidaryti stalčiai ar durys, 

daiktai, išsikišę iš sienų - lempos, lentynos. Perspėjant aklą ar asmenį su 

sutrikusiu regėjimu, neužtenka pasakyti: „Saugokitės". Būtina tiksliai 

nurodyti, koks yra pavojus, ko žmogus (ne)turėtų daryti, pvz., nebėgti, 

pasilenkti, nešokti. 

Jei bendraujate minioje ar triukšmingoje vietoje, nepalikite aklojo 

pokalbio viduryje ar iš karto po pokalbio neperspėję, kad pasitraukiate. 

Priešingu atveju aklasis kalbės ir nepastebės, kad jo niekas neklauso. 

Niekada nepalikite aklo žmogaus atviroje vietoje ar erdvėje, 

kurioje nėra apčiuopiamų orientyrų. Geriausiai palydėti akląjį iki 

kambario sienos ar kokio kito orientyro, nuo kuriuo aklasis jau galėtų 

pats pasirinkti judėjimo kryptį. 

 

Neregys, silpnaregis namuose 

 

Tvarka. Kiekvienas daiktas privalo turėti nuolatinę vietą. Jeigu ką 

nors paėmėte, padėkite į tą pačią vietą. Jei pamiršote kur, paklauskite 

neregio - tai jam ypač svarbu, jei gyvena vienas. Punktualumas. Kai 

tenka nieko nematant ir neveikiant laukti, minutės virsta amžinybe, o 

toks laukimas perauga į nervingumą ir bereikalingą įtampą. 

Asmeninių laiškų arba finansinių dokumentų skaitymui būtinas 

taktas ir didžiausias diskretiškumas. Niekada neatplėškite voko be 

neregio leidimo. Jei iš voko nebuvo galima suprasti kas siuntėjas, prieš 

pradėdami skaityti, pirmiausiai perskaitykite siuntėjo pavardę, kad 

neregys galėtų apsispręsti: duoti jums jį skaityti ar ne. Niekada 

neskaitykite laiško tyliai sau po nosimi ir tada tik padarykite santrauką. 

Skaitykite lėtai ir aiškiai. Jei jūsų neklausia, nekomentuokite 

korespondencijos turinio ir nesakykite savo nuomonės apie siuntėją. 
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Neregys, silpnaregis įstaigoje 

 

Kviesdami neregį į įstaigą, nepamirškite aiškiai apibūdinti 

vizualinius orientyrus: kokios durys, laiptai, ar yra kliūčių ir t.t. 

Jei žmogus su Jumis bendrauja pirmą kartą, aprodykite patalpas. 

Geriausiai pasitikti ir einant iki Jūsų kabineto nupasakoti kelią (kelintos 

Jūsų durys nuo įėjimo ir t.t.) 

Jeigu neregiui norite ką nors paduoti ir jį pažįstate, pavadinkite 

vardu, o jei nepažįstate, palieskite jį. Jis supras, kad kreipiatės į jį. 

Jei Jūs nesate nei neregio šeimos narys, nei artimas jo draugas, 

kurio balsas jam būtų gerai pažįstamas, prisistatykite: „Laba diena. Aš 

esu ...". 

Jei Jūs paskutinį kartą matėtės anksčiau nei vakar, arba jei neregys 

gali neprisiminti Jūsų vardo (lengviau prisimenami veidai, o ne vardai), 

pridurkite: „Atsimenate, buvome susitikę ..." Kreipkite dėmesį į 

kambarių ir spintų duris. Kambarių durys turi būti arba iki galo 

atidarytos, arba visiškai uždaros. Spintų durys - visada uždarytos. 

Žiūrėkite, kad ten, kur neregys nuolat vaikšto, nesimėtytų kibiriai, 

šepečiai, nestovėtų šiukšlių dėžės. 

Prieš išeidami ar netikėtai grįždami į kambarį perspėkite žmogų su 

kurio bendraujate. 

Labai plačiai paplitusi mintis, kad vos pamačius neregį reikia jį kuo 

greičiau pasodinti. Neregiui leiskite pačiam rinktis - sėstis ar ne. 

Uždėkite neregio ranką ant atkaltės sakydami: „Štai kėdė, o čia atkaltė" 

arba jo ranką uždėkite ant krėslo tardami: „Krėslas Jums iš dešinės". 

Niekada nesakykite: „Kėdė ten" arba „Ten, prie sienos, stovi 

kabykla". Tokie pasakymai neregiui nieko nereiškia. Geriau sakykite 

taip: „Prieš Jus stovi kėdė" arba „Už dešimties metrų kairėje pusėje, prie 

sienos stovi kabykla". 

Užfiksuokite kilimus, paslėpkite elektros laidus. Tai padės išvengti 

nelaimingų atsitikimų. Jeigu aklasis ar silpnaregis, su kuriuo Jūs 
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bendraujate, nuolat lankosi Jūsų patalpose, perspėkite jį apie aplinkos 

pasikeitimus, pvz., perstačius baldai, įranga ir t.t.  

 

Jei kartu su neregiu bei silpnai reginčiu važiuojate, einate į parduotuvę ir 

t.t. 

 

Keliaudamas vienas, neregys moka naudotis troleibusu, traukiniu 

ar autobusu. Užtenka jį palydėti iki transporto priemonės durų ir parodyti 

rankeną, uždėjus ant jos neregio ranką. Išlipdami iš troleibuso ar 

autobuso aklam ar silpnaregiui bendrakeleiviui parodykite rankeną ir 

leiskite veikti savarankiškai. Jei įlipote ar išlipote kartu, visada 

turėtumėte eiti pirmas, parodyti rankeną ar paduoti ranką, pasakyti, kokie 

laipteliai - aukšti ar žemi. 

Lydėdami neregį, nepamirškite pasiūlyti savo parankės. Niekada 

negriebkite neregio už rankos ar parankės pats ir nestumkite jo prieš save 

- taip lydėti sunku, be to, jis jausis nesaugiai. Jei neregys eis įsikibęs į 

Jūsų parankę, nebus jokio reikalo sakyti: „O dabar pasukime į kairę ar 

dešinę". Žmogus, turintis regėjimo negalią, jaus šį judesį ir automatiškai 

pasuks, kur reikia. Palydėję sutrikusio regėjimo žmogų prie lengvosios 

mašinos, atidarykite dureles ir jo ranką uždėkite viršutinės briaunos. Kita 

ranka jis pajus, koks mašinos aukštis ir kur jam sėstis. Gerai pasiūlyti 

neregiui atsisėsti troleibuse, autobuse ar traukinyje, nes stabdymo ar 

netikėto smūgio metu regėjimo negalią turinčiam žmogui sunku iš karto 

susigaudyti ir rasti atramos tašką. 

Jeigu padedate žmogui, turinčiam regėjimo sutrikimų, nueiti į 

parduotuvę ir po ją neturite laiko vaikščioti, priveskite neregį prie 

pardavėjos - ji žinos, kaip padėti nematančiam klientui. Jeigu laiko 

surastumėte, nuveskite jį į reikiamą sekciją. Jei neregys žino, ko jam 

reikia, jis ir pirks tą daiktą, o jei nori pasirinkti, paimkite keletą daiktų ir 

paduokite jam, kad galėtų gerai apčiupinėti. Taip jis susidarys daikto 

vaizdą. Nebijokite pasakyti, jei, pvz., drabužio spalva jam visiškai 

netinka. 
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Jei mokėdamas pinigus neregys nepasako, kokią sumą duoda, Jūs 

pats pasakykite: „Jūs man duokite 50 litų". Paprastai jis žino, tačiau 

suklysti visada galima - primindamas sumą išvengsite galimo keblaus 

aiškinimosi. Geriausia būtų kad mokant ar keičiant pinigus, 

skaičiuotumėte juos paties neregio rankose: taip jam bus kur kas 

lengviau. 

 

Prie vaišių stalo 

 

Jeigu aklam žmogui turite patiekti maistą, paaiškinkite, kas yra 

lėkštėje pagal laikrodžio rodyklę. 

Pasikabinti paltą, kepurę ar kitą daiktą neregiui reikėtų leisti 

pačiam. O jei norėtumėte jam padėti, nepamirškite pasakyti: „Jūsų 

apsiaustas kabo ant pirmo nuo durų kablio" arba „Jūsų lagaminas padėtas 

ant lentynos virš Jūsų". 

Jeigu valgote restorane, pasisiūlykite perskaityti valgiaraštį. 

Patarnaudami prie stalo padėsite neregiui sakydami: „Stiklinė prieš 

Jus iš kairės" arba "Peleninė šalia Jūsų iš dešinės". Pajudinkite reikiamą 

daiktą - neregys iš karto nustatys jo vietą ant stalo. Jei į ranką dedate 

stiklinę, pasakykite, kur paskui galės ją pastatyti: „Šalia Jūsų krėslo, 

kairėje, stovi žemas stalelis". 

Būdami kelių žmonių kompanijoje klausiate: „Pone X, ar 

nenorėtumėte atsigerti, gal paduoti taurę, sumuštinių?" Nepamirškite 

išvardyti visų pasirinkimo galimybių. Paskui tai, ko jis pageidavo, 

padėkite lengvai pasiekiamoje vietoje arba tiesiog įdėkite į ranką. 

Neregiui niekada nesiūlykite taurės nuo pilno padėklo, nes 

imdamas vieną, jis gali apversti keletą, nežinodamas, jog padėklas 

apkrautas. 

 

 

 

 



28 

 

Tualetas 

 

Jeigu esate tos pačios lyties, kaip ir neregys, ir jeigu esate kokiame 

nors visuomeniniame pastate, galite eiti į tualetą kartu ar paprašyti 

pagalbos ten budinčio asmens. Jei įrengtas pisuaras, pasiūlykite 

pasirinkti. Jei jis pasirinks ne kabiną, o pisuarą, nupasakokite, kur jis yra 

ir kaip atrodo. Prieš įleisdami ir išleisdami neregį į tualeto kabiną, 

nepamirškite pažiūrėti, ar ten švaru ir parodykite, kur padėtas popierius ir 

kaip nuleidžiamas vanduo. Jeigu turite laiko, palaukite už durų, 

parodykite jam kriauklę, muilą, rankšluostį arba džiovintuvą. Jei 

rankšluostis nešvarus, nevenkite to pasakyti. 

Jei neregys kitos lyties, paprašykite, kad jam tualete padėtų tualeto 

tarnautojas ar kitas(-a) klientas(-ė). O jei nebus kam padėti, pasistenkite 

nesinervinti, būkite natūralus ir veikite taip, kaip patarta anksčiau. 

 

Praktiniai patarimai, ruošiant spausdintą medžiagą žmonėms su 

regėjimo sutrikimais 

 

Tekstas turi būti atspausdintas kontrastingai. Šviesios (baltos ar 

geltonos) raidės tamsiame (juodame) fone yra lengviau skaitomos nei 

tamsios raidės šviesiame fone. Šriftas turi būti didelis, patartina naudoti 

mažiausiai 16 ar 18 dydžio šriftą. Naudokite didesnius nei įprastame 

tekste tarpus tarp eilučių. Žmonės su regėjimo sutrikimais sunkiai 

suranda kitos eilutės pradžią. Žodžių neskaidykite - geriau rašykite kitoje 

eilutėje. 

Naudokite įprastą šriftą, rašykite mažosiomis ir didžiosiomis 

raidėmis. Toks tekstas yra lengviau perskaitomas nei parašytas 

pasvirusiu šriftu ar sudarytas tik iš didžiųjų raidžių. Blizgantis popierius 

gali apsunkinti skaitymą. 

Rodyklės turi būti trumpos ir aiškios, iškabintos tose vietose, kur 

jas galima pastebėti bet kuriuo paros metu, t.y. labiausiai matomose ir 
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gerai apšviestose. Jos turi būti pakabintos taip, kad netrukdytų ir 

nesukeltų pavojaus žmonėms. 

 

Ko vengti bendraujant su neregiu bei silpnai reginčiuoju 

 

Jokiu būdu nesiūlykite pagalbos neregiui prievarta. Neregio pats 

niekada negriebkite už rankos ar parankės ir nestumkite jo prieš save - 

taip lydėti neregį sunku, o ir jis pats jausis nesaugiai. Lipant į transporto 

priemonę, neregio nereikia į ją įkelti - leiskite jam veikti savarankiškai. 
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Studentų su negalia mokymas 

 

Studentai su negalia patiria įvairiausių sunkumų ir auditorijoje 

paskaitų metu, ir už jos ribų. Dėstytojai šiems studentams gali suteikti 

itin svarbios pagalbos. 

 

Problemos, su kuriomis susiduria studentai su negalia 

 

Laikas  

Paprastai neįgaliems studentams prireikia kur kas daugiau laiko 

įvairioms užduotims atlikti. Šie studentai dažnai būna priklausomi nuo 

jiems padedančių mokytis skaitovų, korepetitorių, specialių įrašų ir 

daugelio kitų dalykų. Studentai, turintys judėjimo negalią, dažnai į 

grupės susitikimus vėluoja arba turi anksčiau iš jų išeiti, nes jiems reikia 

daugiau laiko patekti į vieną ar kitą vietą. 

 

Įėjimas, įvažiavimas į patalpas 

Daugelis patalpų yra visiškai arba iš dalies nepritaikytos 

studentams su negalia. Laboratorijos ir kompiuterių klasės dažnai būna 

perkrautos, todėl neįgalūs studentai negali jose laisvai judėti. 

 

Netikėti pasikeitimai 

Neįgalūs studentai dažnai labai kruopščiai ir iš anksto suplanuoja 

savo veiklą. Netikėti pasikeitimai grupėje, egzaminų datos pakeitimas 

gali sugriauti neįgalių studentų susidarytą veiklos planą. 
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Dėstytojų pagalba 

 

Kalbėti apie negalią su studentu 

Patartina apie negalią kalbėti tik prasidėjus paskaitoms. Pirmos 

paskaitos metu dėstytojas, pristatydamas savo disciplinos programą, 

atsiskaitymo tvarką, galėtų paminėti, jog studentai, turintys specialiųjų 

poreikių, tiesiog prieitų po paskaitos, tuomet ir būtų susitarta dėl 

tinkamiausios atsiskaitymo formos bei dalyvavimo paskaitose, 

atsižvelgiant į individualias studento galimybes. 

 

Jei studentas turi mokymosi negalią 

Reikia kalbėtis su studentu apie tai, kaip jo manymu, būtų 

įmanoma palengvinti jo mokymąsi, paklausti, kaip jis mokydavosi 

anksčiau, mokykloje. Studentai, sunkiai valdantys rašymo priemones, 

gali konspektuoti kompiuteriu, taip pat juo naudotis paskatinkite 

studentus, turinčius disleksiją ir panašaus pobūdžio sutrikimų. 

 

Jei studentas turi sensorinę negalią (prastą regą ar klausą), labai 

svarbu atkreipti dėmesį į patalpos planą ir apšvietimą. Studentai, turintys 

klausos negalią, dažnai „skaito iš lūpų". Ką nors rašydami lentoje ar 

demonstruodami, venkite kalbėti - viską paaiškinkite tik atsisukę į 

auditoriją. 

 

Studentui, turinčiam ilgalaikę chronišką negalią (diabetas, 

priepuolių tikimybė, širdies veiklos ar kvėpavimo sutrikimai, 

tuberkuliozė, vėžys), reikalingas specialus atsiskaitymų tvarkaraštis, nes 

jam būtina nuolatinė gydytojų priežiūra. 

 

Jei studentas turi judėjimo negalią, svarbu jam pritaikyti 

mokymosi patalpas. Daugelis universitetų turi pritaikytus įėjimus 

neįgaliesiems. Tačiau auditorijos ne visada būna pritaikytos. Studentams 
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su negalia kartais reikalingos specialios kėdės ar specialūs stalai. Jei 

studentui talkina pagalbininkas, jam turi būti paruošta vieta. 

 

Jei studentas turi kalbėjimo sutrikimų. Turėkite omenyje, kad kai 

kurie studentai pageidaus atsakinėti padedami vertėjų, kiti atsakymus 

norės užrašyti ir galbūt paprašys, kad juos perskaitytų kiti studentai ar 

vertėjas. Žinoma, bus ir tokių, kurie stengsis atsakinėti patys - juos 

reikėtų itin padrąsinti. 

 


