
 

DIENOS VEIKLOS CENTRAS  

Darbinės veiklos- technologijos (buities darbai, sodo – daržo darbai, keramika ir kt. ) 

 užimtumo įgūdžių vertinimo programa 

 

Svarbiausi darbinės veiklos - technologijų užimtumo pasiekimai yra ne akademinės žinios, o 

praktiniai kasdienio gyvenimo įgūdžiai. Šiomis veiklomis ugdomi praktiniai įgūdžiai.  Didina 

neįgalių asmenų gebėjimą dirbti savarankiškai ir kartu su kitais, skatina komunikacinių ir 

kūrybinių gebėjimų plėtrą, ugdo atsakingumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savo 

galimybėmis, moko ekonomiškai vartoti išteklius bei patirti džiaugsmą dirbant. 

Kad asmuo, turintis vidutinę, sunkią ir labai sunkią protinę, fizinę negalią  patirtų savo darbo 

prasmę, svarbu, kad rankų darbų ir technologijų užimtumo veiklose sukurti darbeliai būtų 

praktiškai panaudoti puošiant patalpas, dovanojant, eksponuojant ir pan. 

Darbinės veiklos ( kasdieninės buities darbai, sodo – daržo darbai)  ir technologijų (keramika, 

siuvimas, siuvinėjimas) sudaro palankias sąlygas  savitvarkos įgūdžiams formuotis – jose 

neįgalieji supažindinami su darbo vietomis ir mokomi jas prižiūrėti, naudoti reikalingus 

įtrankius ir priemones, susitvarkyti baigus darbą. Visų darbinės veiklos ir technologijų 

užsiėmimų  metu, prieš pradedant naudotis naujais ir galimai  dar nepažįstamais įrankiais, yra 

vedami  saugaus darbo instruktažai. 

 

Tikslas  

Darbinės veiklos  ir technologijų tikslas – ugdyti praktinius kasdienio gyvenimo gebėjimus ir 

savarankiškumą,  gebėjimą atlikti elementarius namų ūkio priežiūros darbus bei įgyja 

keramikos, siuvimo ir kt. darbinių įgūdžių.  

Uždaviniai: 

Siekiama, kad asmenys, turintys vidutinę, sunkią ir labai sunkią protinę, fizinę negalią: 

• suvoktų, kodėl žmonės dirba; 

• laikytųsi vidaus tvarkos ir saugaus darbo bei sanitarijos ir higienos reikalavimų; 

• pažintų medžiagas, jų savybes ir paskirtį; 

• pažintų darbo įrankius, prietaisus; 

• atliktų elementarius kasdieniame gyvenime reikalingus darbus; 

• išmoktų planingai veikti; 

• įprastų baigti pradėtą darbą; 

• taupiai elgtųsi su žaliavomis; 

• ugdytųsi meninius gebėjimus. 

 

Socialinė nauda.  

Toks užimtumo taikymas asmenims, turintiems  vidutinę, sunkią ir labai sunkią protinę ir 

fizinę negalią  didina  jų savarankiškumą, gebėjimus  pasirūpinti savimi, savo aplinka ir 

bendradarbiauti su aplinkiniais. Taip pat ši veikla skatina šių asmenų pastabumą, lavinami 

darbiniai įgūdžiai 

___________________________________ 


