ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTAS KA 229 ,,THE
POWER OF ANIMAL-ASSISTED INTERVENTION"
ASISTUOJAMOJI GYVŪNŲ TERAPIJA

Gyvūnų terapija - tai
visame pasaulyje gana plačiai naudojama ir vis dar populiarėjanti
reabilitacinio gydymo rūšis. Mokslininkai yra atlikę nemažai tyrimų,
patvirtinančių asistuojamosios gyvūnų terapijos efektyvumą padedant
įveikti ar sumažinti įvairių lėtinių ir kai kurių ūminių susirgimų raišką.

Gyvūnų terapijos tikslas ir paskirtis
Pagrindinė gyvūnų asistuojamosios terapijos paskirtis yra reabilitacinė,
grindžiama gyvūno ir žmogaus bendravimu, kai kuriamas pozityvus
žmogaus ir gyvūno ryšys. Gyvūnų terapijos tikslas – pagerinti
psichologines, kognityvines, socialines, emocines ar fiziologines vaiko ar
suaugusiojo funkcijas. Gyvūnai daro poveikį kiekvienam – jų stebėjimas,
buvimas šalia, priežiūra, dalyvavimas kartu ugdymosi procese - bendros
veiklos su gyvūnu metu žmogaus kūne išsiskiria medžiagos, šalinančios
įtampą, padedančios atsipalaiduoti ar net mažinančios kraujo spaudimą.

MOKYKLOS ĮGYVENDINAMO PROJEKTO SKIEKIAI
2019-2022 m. Šiaulių sanatorinė mokykla įgyvendino tarptautinį
Erasmus+ programos projektą KA 229 "The Power Animal-Assisted
intervention" kurio tikslas - į ugdymosi procesą integruoti gyvūnų
asistavimo terapiją, gerinti skirtingų ugdymosi poreikių turinčių mokinių
skaitymo, kalbėjimo ir matematikos mokymąsi, didinti mokymosi
motyvaciją ir asmeninę pažangą, akademinę sėkmę, ugdyti pasitikėjimą
savimi ir socialinius įgūdžius. Projekto metu buvo stebimos projekto
vykdytojų - Lietuvos, Šiaurės Makedonijos, Portugalijos, Turkijos skirtingų poreikių ir gebėjimų turintiems mokiniams taikomos
asistuojamosios gyvūnų terapijos bei jų dalyvavimas ugdymosi procese,
jį praturtinant socialinių emocinių funkcijų stiprinimu.

Delfinų terapija
Delfinų terapija tinkama įvairių sutrikimų spektrui: autizmo spektro,
judesio ir padėties, elgesio ir emocijų, kalbos, kitų raidos sutrikimų
turintiems vaikams. Nustatyta, kad vaikai, žaisdami su delfinais išmoksta
savito bendravimo, delfinų siunčiami aukšto dažnio garsai gerai veikia
cerebriniu paralyžiumi sergančius vaikus, padeda vaikams įveikti
agresijos priepuolius, tinka vaikams, kuriems paprastai būna sunku
susikaupti, mokytis.

Projekto dalyviai Lietuvoje stebėjo delfinų ir šunų terapijos užsiėmimus,
o mūsų mokyklos mokiniai buvo šių profesionalių terapijų dalyviai.
Delfinų terapijos užsiėmimai vyko Delfinų terapijos centre Klaipėdoje. Jų
metu susipažinta su šios terapijos struktūra, personalu (delfinų treneriu,
biologu, kineziterapeutu, elgesio korekcijos/terapijos specialistu ir kt.).

Kaniterapija
Lietuvės mokslininkės Brazdeikienės (2017) atliktame moksliniame
tyrime patvirtinami teigiami socialiniai, emociniai, psichologiniai ir
pedagoginiai pokyčiai po kaniterapijos užsiėmimų: vaikai ilgiau išlaikė
kontaktą, gerėjo jų socialiniai įgūdžiai, mažėjo išsiblaškymas, didėjo
dėmesingumas, pagerėjo vaikų emocijų valdymas, sumažėjo agresija ir
autoagresija.

Šunų terapijos užsiėmimus Vilniuje mokyklos mokiniams vedė Lietuvos
Kaniterapijos asociacijos kaniterapeutė Joana Grygutis ir terapinis šuo
Kia. Į ugdymo procesą su šunimi vaikai įsitraukė kaip į žaidimą,
nejausdami, kad, iš tiesų, dirba: skaitė, skaičiavo, analizavo, rūšiavo,
apibendrino.

Terapinio šuns įsitraukimas į ugdymosi procesą, pasitelkiant žaidimą,
dresavimą, komandų davimą, šuns lietimą ir jo buvimą šalia, padeda
keisti vaikų mąstymo modelius, mokytis naujų pozityvaus elgesio būdų.
Kaniterapija padeda formuoti pozityvias nuostatas, mažinti emocinę
įtampą, moko bendrauti ir rūpintis šalia esančiu.
Šio projekto metu šunų asistuojamos terapijos stebėtos Šiaurės
Makedonijos, Turkijos, Portugalijos ir Lietuvos ugdymo įstaigose. Šunų
asistavimas buvo integruotas į skaitymo ir kitas pamokas. Pedagogai
teigė, jog kaniterapijos užsiėmimai gerina skirtingų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių socialinį bendravimą, ilgalaikę veiklos motyvaciją,
skaitymo gebėjimus. Anot pedagogų, jie pastebėjo, jog skaitymo įgūdžiai
gerėja ir tada, kai vaikas skaito šuniui. Stebėtuose edukaciniuose
užsiėmimuose, vedamuose profesionalių Lietuvos Kaniterapijos
asociacijos kaniterapeutų, buvo pagrįsta žmogaus ir gyvūno lygiaverčio
santykio svarba.

Ką apie gyvūnų terapijų poveikį mano tėvai?
Gyvūnų terapijose dalyvavusių mūsų mokyklos mokinių tėvų (globėjų,
rūpintojų) apklausos duomenys rodo, kad užsiėmimai su gyvūnais turėjo
įtakos jų vaikų fizinei, emocinei ir dvasinei sveikatai: vaikai patyrė naujų
pojūčių, lengviau įveikė nerimą, o svarbiausia - ilgam patyrė gerų
emocijų, užtikrinančių dvasinę sveikatą.

KAM NAUDINGAS ŠIS PROJEKTAS? KIEK
NAUDINGAS JIS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI
POREIKIŲ TURINTIEMS MOKINIAMS? AR TAI
SVARBU MOKYKLOS BENDRUOMENEI?
Projektas naudingas visiems ir kiekvienam, siekiant mokinių įtraukties,
ieškant būdų ir galimybių ugdymosi patrauklumui ir veiksmingumui.
Kiekvienas dalyvis turėjo galimybę ne tik susipažinti su asistuojamąja
gyvūnų terapija, kaip veiksmingu vaikų socialinio emocinio intelekto
ugdymo metodu, bet ir joje dalyvauti.
Šiandieninė švietimo pagalbos sistema ir Šiaulių sanatorinė mokykla yra
atvira įvairiems netradiciniams ugdymo metodams, todėl tikėtina, kad
gyvūnų asistavimo terapijoms ras deramą vietą ugdymosi procese,
tenkinant įvairių negalių, mokymosi sutrikimų ar mokymosi sunkumų
turinčių mokinių poreikius.
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ŠIS PROJEKTAS FINANSUOJAMAS EUROPOS KOMISIJOS
„ERASMUS +“ PROGRAMOS LĖŠOMIS.

