
 

 

PROJEKTO BREAK VEIKLOS PRISTATYTOS MOKSLINĖJE KONFERENCIJOJE 

 

Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centro vedėja dr. Brigita Kreivinienė, 

vyresniosios specialistės Vida Miškinė ir Vaida Vaišvilaitė kuria bei plėtoja inovacijas 

vaikų ir šeimų socialinės abilitacijos srityse, gerinant jų socialinę adaptaciją ir 

funkcionavimą. 

2021 m. kovo 18 dieną vykusioje XXI-oje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Į 

SVEIKĄ GYVENSENĄ IR SKAIDRIĄ BŪTĮ VYDŪNO KELIU“, sekcijoje: „Iššūkiai 

sveikatos sistemai ir socialinės gerovės galimybės COVID-19 pandemijos metu“, dr. 

Brigita Kreivinienė kartu su bendraautorėmis pasidalino pirmosiomis tyrimo patirtimis 

pranešime ,,Vaikų su negalia savarankiškumo formavimas Delfinų terapijos centre: 

didesnių galimybių link” bei pristatė projekto ,,Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo 

korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“ (BREAK) metu įgyvendinamas veiklas. 

Pranešime aptartas itin svarbus vaiko su negalia savarankiškumo ugdymas, parenkant 

individualiai jam tinkamą aplinką bei veiksnius, kurie padidina motyvaciją mokytis, siekti 

ir interiorizuoti naujai išmoktus įgūdžius. Šie įgūdžiai atveria galimybes žmogui su negalia 

jaustis nepriklausomai kasdieninėje rutinoje. Pranešime aptartas vaiko įsitraukimas į 

socialinę sąveiką, pabrėžta jo svarba, kaip kokybiško kasdienio gyvenimo elementas. 

Socialinių ir mokymosi įgūdžių vystymas ankstyvojoje vaikystėje – ypač svarbus 

asmenybės funkcionavimui kasdienėje veikloje. Vertinant ir ugdant socialinius įgūdžius, 

svarbu visapusiškai atsižvelgti į individualią asmens raidą, įsigilinti į poreikius bei padėti 

atsiskleisti gebėjimams. Įgūdžių formavimas turi būti vykdomas kompleksiškai. Autorių 

teigimu, tyrimai rodo, kad geriausi rezultatai yra pasiekiami ankstyvame amžiaus 

tarpsnyje. Motyvacija yra esminis socialinių įgūdžių mokymosi pagrindas, o sensorinių 

poreikių atliepimas įgalina labiau įsitraukti į mokymosi procesą, gerina susikaupimą 

atliekant užduotis. 

Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centre, organizuojami ne tik unikalūs Delfinų 

asistuojamos terapijos užsiėmimai, bet ir siūloma visapusiška holistinė parama šeimoms, 

esančioms įvairiose negalios situacijose. Visų centro siūlomų terapinių veiklų procesas yra 

orientuotas į fizinę ir psichologinę asmenybės darną.  

2021 metais įgyvendinant tarptautinį 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo 

per sieną programos projektą ,,Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link 

inkliuzinio bendradarbiavimo“, įrengtos vaizdo analizės ir socialinių įgūdžių lavinimo 

laboratorijos. Naujos erdvės suteikia platesnes galimybes atsižvelgti į individualius klientų 

poreikius, tuo pačiu – atkreipiamas dėmesys į itin jautrias socialines situacijas, su kuriomis 

susiduria klientai ir jų šeimos.  

Informacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai, įgyvendinant 2014–2020 m. 

Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą BREAK „Įveikiant 

kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“ (projekto 

numeris LT-RU-2-094). Programos interneto svetainė http://eni-cbc.eu/lr/lt/  

Už šio straipsnio turinį atsako Lietuvos jūrų muziejus. Jokiomis aplinkybėmis negali būti 

laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 

http://eni-cbc.eu/lr/lt/


 

 

 

 

 

 


