
NEUROPSICHOLOGINĖS METODIKOS DARBUI SU VAIKAIS, 
TURINČIAIS AKTYVUMO IR DĖMESIO SUTRIKIMĄ

LIETUVOS PSICHOLOGŲ SĄJUNGOS NEUROPSICHOLOGIJOS 
GRUPĖ IR VILNIAUS UNIVERSITETO KLINIKINĖS PSICHOLOGIJOS 
KATEDRA KVIEČIA Į SEMINARĄ

Lektorė: Katerina Strij – neuropsichologė, vaikų raidos trenerė, ugdymo metodų autorė, 
vaikų psichikos sutrikimų srities specialistė, neuropedagogikos centro „Brain Up“ 
vadovė. 

Seminaro data: 2022 05 27
Renginio trukmė: 9–16 val. (7 val.)
Mokymų vieta: Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9,  207 a.
Kaina renginio dalyviams: 50 Eur* 
Maksimalus renginio dalyvių skaičius: 50 dalyvių 

*70 proc. renginio metu surinktų pajamų bus skirta Katerinos Strij fondui, finansuojančiam specialistų 
konsultacijas raidos sutrikimų turintiems Ukrainos vaikams 

Renginys skirtas: psichologams, medicinos psichologams, pedagogams, neurologams, 
reabilitologams, vaikų gydytojams, psichiatrams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, 
aktyvumo ir dėmesio sutrikimą turinčių vaikų tėvams.

Seminaro anotacija:
Aktyvumo ir dėmesio sutrikimo diagnozė pastaruoju metu išgirstama vis dažniau. Aktyvus 
vaikas – nemažas iššūkis šeimai. Toks vaikas atrodo talentingas, neturintis jokių raidos 
sutrikimų, tačiau negali susidoroti su paprasta užduotimi arba nesugeba laikytis drausmės 
taisyklių mokykloje. Vaikas gali būti impulsyvus, greitai užsiplieskiantis, užsispyręs, nelinkęs 
nusileisti. Mokykloje tokiems vaikams gali būti sunku rasti kontaktą su kitais vaikais ir 
mokytojais, suvaldyti savo kūną ir emocijas. Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas neigiamai 
veikia vaiko pasiekimus ir gerovę. Aplinkiniai neretai tokį vaiką vertina kaip išlepintą tėvų, 
patiems tėvams sunku neprarasti kantrybės, o pastangos suvaldyti vaiką bausmėmis ar 
šaukimu situaciją dažniausiai tik pablogina. 

Kaip padėti tokiam vaikui? Kaip pagerinti jo savikontrolę, išmokyti palaukti, apgalvoti ir įver-
tinti savo elgesio pasekmes? Ar negalėjimas ramiai nusėdėti ant kėdės kada nors praeis ir 
vaikas gebės išbūti visą pamoką? Seminaro metu bus gilinamasi kaip bendradarbiauti su 
aktyvumo ir dėmesio sunkumų turinčiu vaiku, padėti pritapti, įveikti akademinius iššūkius ir 
atskleisti savo talentus. 



Seminaro metu dalyviai:

• Išmoks atskirti sveiką vaiko aktyvumą nuo aktyvumo ir dėmesio sutrikimo.
• Sužinos kaip ugdyti vaiko stiprybes ir kompensuoti silpnąsias vaiko savybes.
• Sužinos, kaip atlikti pradinį diagnostinį aktyvumo ir dėmesio sutrikimo vertinimą. 
• Išmoks dirbti su provokuojančiu ir dėmesio siekiančiu elgesiu.
• Gebės atpažinti ir koreguoti dėmesio sunkumus.
• Sužinos kaip dirbti su šeima, kurioje auga aktyvumo ir dėmesio sutrikimą turintis   
 vaikas.
• Supras, kaip veikia hiperaktyvaus vaiko smegenys.
• Praktiškai išbandys pratimus, naudingus aktyvumo ir dėmesio sutrikimą turintiems   
 vaikams.
• Išmoks parinkti tinkamiausius metodus darbui su aktyvumo ir dėmesio sutrikimą   
 turinčiais vaikais.
• Sužinos, kaip įvertinti pagalbos efektyvumą.
• Sužinos, kaip dirbti su hiperaktyviais vaikais individualiai ir kaip integruoti pagalbos   
 metodus į grupinio mokymosi procesą. 

Seminaro programa:

I sesija

9.00 - 11.00 • Pažintis ir organizaciniai klausimai
• Mano istorija: kaip su manimi susijęs hiperaktyvumas?
• Aktyvumo ir dėmesio sutrikimo diagnostika: TLK-10 diagnostiniai kriterijai, 
ADS tipai, neuropsichologinis ADS vertinimas, lydintys sutrikimai.
• A. Lurijos trijų smegenų funkcinių blokų teorija
•ADS korekcija – nuo ko pradėti?

II sesija

11.10 - 13.00 • Aktyvumo ir dėmesio sutrikimą turinčio vaiko raida.
• Daugialypio intelekto teorija: aktyvumo ir dėmesio sutrikimą turinčių vaikų 
intelekto ypatumai.
• ADS vaikų patiriamas stresas ir neurotiniai simptomai.

11.00 - 11.10   Pertrauka

III sesija

13.40 - 14.20 • Korekcinės užduotys ir jų tikslai – ką ir kaip daryti?
• Kaip įvertinti poveikio efektyvumą?

13.00 - 13.40   Pertrauka

IV sesija

14.30 - 16.00 • Elgesio sunkumų turinčio vaiko savęs vertinimas.
• Elgesio keitimo metodai – kaip galima padėti vaikui, suprantant aktyvumo ir 
dėmesio sutrikimo prigimtį?
• Darželis, mokykla ir namų darbai.

14.20 - 14.30   Pertrauka


