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TRASE – Lytinio švietimo mokymai žmonėms su negalia - tai lytiniam švietimui skirtas projektas, kurio tikslas - remti 
neįgaliųjų teises gauti seksualines žinias ir kartu remti jų seksualinių teisių apsaugą, pvz., leisti rinktis vaikų skaičių, 
išsaugant  vaisingumą, prieigą prie sveikatos priežiūros sistemų, reprodukcinę sveikatą, informaciją ir švietimą apie 
seksualumą (palyginkite JT neįgaliųjų teisių konvenciją / 23, 25 straipsniai). Projektas remiamas ir finansuojamas 
"Erasmus +" šiame projekte dalyvauja partneriai iš septynių skirtingų Europos šalių institucijų: Belgijos, Liuksemburgo, 
JK, Vokietijos, Austrijos, Portugalijos ir Lietuvos. 
 
Projekto metu buvo sukurtas profesionalų, tėvų ir globėjų mokymo kursas, kurio tikslas - suteikti žmonėms su negalia 
lytinį švietimą, atsižvelgiant į kultūrines, nacionalines ir institucines sąlygas bei klientų individualius poreikius. Tolesni 
konkretūs praktinio darbo su klientais įrankiai ir metodai buvo sukurti glaudžiai bendradarbiaujant su pačiais naudos 
gavėjais - žmonėmis su mokymosi negalia - taip pat su specializuotomis įstaigomis ir ekspertais jų regionuose. 
 
Šis vadovas buvo parengtas siekiant pristatyti projektą ir suteikti potencialiems vartotojams aiškų supratimą apie 
projekto rezultatus. 

ĮVADAS 
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TRASE-PRIEMONĖS 
 

 

 
 
TRASE priemonės buvo sukurtos siekiant suteikti specialistams, globėjams ir tėvams konkrečius metodus ir medžiagą 
lytiniam ugdymui vykdyti jų kasdieniniame darbe ir tokiu būdu užtikrinti galimybę gauti seksualines žinias žmonėms su 
mokymosi sutrikimais  bei autizmu. Visos TRASE priemonės yra projekto svetainėje 
(http://www.traseproject.com/tools) kuriuos galima nemokami atsisiųsti su papildomais aprašymais ir instrukcijomis. 
 
 

 

 
 

 
Hermeneutinis ratas (HR) 
HR priemonė yra svarbi, padedanti mums suprasti asmens požiūrį, išsivystimą 
bei elgesį. Suprantant  asmens požiūrį, pasitelkiant HR gslime nustatyti, kokią 
paramą klientai gali gauti. Ši priemonė skirta specialistams ir gali padėti 
komandinėse diskusijose. Šis įrankis taip pat padeda apibūdinti kliento 
asmenybę ir pateikia kriterijus bei išeities tašką dirbti su klientu. 

 

 
 

 
Sprendimų žaidimas 
Ši priemonė leidžia vartotojams imituoti įvairius scenarijus, susijusius su lytimi ir 
santykiais. Jie gali pasirinkti, ką jie mano, kada jie geriausiai reaguoja į situaciją, 
pasirinkdami iš daugelio pasiūlytų rezultatų. Tada priemonė paaiškins 
vartotojams, ar jų pasirinktas rezultatas yra geras būdas reaguoti ar ne, ir bus 
pateiktas trumpas paaiškinimas. Priemonė gali būti naudojama tiek mokytojui, 
tiek profesionalui / tėvui, tiek savarankiškai. 

 

 
 

 
Kauliuko žaidimas 
Kauliuko žaidimas turėtų būti naudojamas su klientais. Žaismingai galite užduoti 
svarbius klausimus apie seksualumą ir rasti sprendimų, susijusių su klausimais ar 
problemomis. Žaidime yra penkios kategorijos: žinios, įgūdžiai, normos ir 
vertybės, priemonės ir klaustukas. Šis žaidimas gali būti žaidžiamas poromis, 
grupėmis ar atskirai. Kiekvieną kartą specialistas privalo paruošti žaidimą ir 
dalyvauti kaip koordinatorius. 

 

 
 

 
Dramos užsiėmimai 

Šioje dalyje pristatome dramos žaidimą kaip priemonę, kuri bus naudojama 
seksualiniam ugdymui žmonėms su mokymosi sunkumais. Šis įrankis gali padėti 
jums kalbėti apie problemas ir klausimus, kuriuos gausite dirbdami su savo 
klientais, atlikdami juos paprastu būdu. Drama žaidimas padės jums įtraukti visus 
klientus nepriklausomai nuo jų negalios. Kiekvienas turi galimybę tapti aktoriumi ir 
patirti problemą bei sprendimus. Taip pat jie turės galimybę pasiūlyti savo 
sprendimus problemoms spręsti. 
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TRASE-PRIEMONĖS 
 

 

 
 
 

 
 

 
Pažaiskim 
"Pažaiskim" - žaidimas, kuriuo siekiama pagerinti socialines ir seksualines 
kompetencijas bei įgyti pagrindines seksualines žinias. Žaidimas susideda iš 
skirtingų seksualinio ugdymo klausimų ir užduočių, kurias turėtų aptarti ar 
išspręsti žaidėjų grupė. Žaidimas remiasi bendraamžių palaikymo metodu ir yra 
sukurtas žmonėms su mokymosi sutrikimais ir autizmu. 

 

 
 

 
Paveikslėlių Rinkinys 
"TRASE Paveikslėlių rinkinys" - tai piktogramos, skirtos pagal temai "seksualumas, 
seksualinė sveikata ir seksualinis švietimas", ir turėtų būti naudojama kaip vizuali 
parama, skirta suteikti informaciją apie seksualines temas neįgaliesiems, pvz. Su 
mokymosi sunkumais arba autizmu. "TRASE Paveikslėlių rinkinys" pateikia 
konkrečių pavyzdžių labai aiškių ir paprastų vaizdų apie seksualumą kaip "viskas 
viename" pasirinkimą, kad galimi naudotojai galėtų greitai pasiekti. 

 

 
 

 
Anatominės Lėlės 
Anatominėsi lėlės yra neįkainojama priemonė mokytojams, specialistams ir 
tėvams. Tinkamu ir neapsaugotu būdu atstovaujama ir perduodama žmogaus 
kūno funkcija ir paskirtis. Lėlės taip pat leidžia specialistui ar tėvams kurti įvairius 
scenarijus, susijusius su santykiais ir seksualumu. 

 

 

 
Stalo žaidimas 
"Stalo žaidimo" temos susijusios su seksualumu ir santykiais, LPI, brendimu, 
žmogaus kūnu ir vertybėm bei įsitikinimais. Žaidimas gali būti žaidžiamas vienas 
po kito komandos narių nuo 2 iki 4 žaidėjų. Žaidėjų tikslas yra pasiekti, kad jų 
bendraamžiai atsakytų į skirtingų lygių ir kategorijų klausimus. Žaidimui 
reikalingas profesionalas kaip koordinatorius. 

 

 
 

 
Kas yra selsas? – Šviesoforo modelis 
Šviesoforo modelis yra aiškinamasis modelis, skatinantis, stiprinantis ir 
palaikantis individualų fizinį suvokimą. Šis modelis padeda patarėjui aptarti 
tiesioginį klausimą "Kas yra seksas" ir kitus su tuo susijusius klausimus. Negalima 
piktnaudžiauti, kad "gerą" ar "teisingą" seksą būtų galima paaiškinti moraliniu 
lygmeniu. Pagrindinis tikslas yra palaikyti ir sustiprinti individualų kliento 
suvokimą. 
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TRASE-PRIEMONĖS 
 

 

 

 
 

 
 

 
Žodžių Bankas 
"TRASE Žodžių Bankas" leidžia vartotojams ieškoti tematiniu požiūriu 
organizuotų sąvokų ir terminų, susijusių su seksualumu ir santykiais. Ši priemonė 
gali būti naudojama kaip priedas lytiniam švietimui ir savarankiško tyrimo 
šaltiniui. "Žodžių Bankas" yra skirtas specialistams, tėvams, mokytojams ir 
asmenims su mokymosi negalia ar intelekto sutrikimais. Tai labiausiai tinka 
asmenims, turintiems kai kurių skaitymo sunkumų, arba kurie gali skaityti su 
pagalba ir turintys mažai seksualinės informacijos. 

 

 
 
 

 
Lytiniam švietimui skirta paveikslų dėžutė 
Organizacija "Senia" ir Austrijos Lytinio Švietimo ir Sekso Terapijos Institutas 
sukūrė paveikslų dėžutę, skirtą įtraukti įdomias iliustracijas apie įvairias 
seksualinio švietimo temas. Dėžutėje yra 54 iliustracijos ant kartono, A4 
formatu, taip pat 2 knygelės, kuriose rodomi du variantai, kiekvienai moteriai ir 
vyrui masturbuojantis. Dėžutę galima užsisakyti tiesiogiai iš Senia. 

 

 
 

 
Metodų rinkinys 
Įvairių metodų, kaip pradėti mokymus rinkinys, kaip pristatyti seksualumo temą, 
higieną, kasdienį gyvenimą, projektą įgyvendinančią įstaigą ir metodus. 
Instrukcijose pateikiamas įvadas, kas galima, o kas ne bei tolesni klausimai. 
Kolekcija apima įvairius metodus, naudojamus skirtinguose kontekstuose, 
atskiruose nustatymuose, seminarams su grupėmis ir kasdieninėse 
intervencijose. 

 

 
 

 
Kompetencijų profilis 
Siekiant dirbti su žmonėmis, turinčiais mokymosi sutrikimų ar autizmu, lytinio 
švietimo srityje, labai svarbus požiūris į išteklius. Šios priemonės tikslas yra 
išmokyti specialistus, kaip sukurti savo klientų kompetencijos profilį, 
atsižvelgiant į įvairius kūno lygius, suvokimą, santykius ir pažinimo lygį. 
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TRASE-MOKYMO PLANAS 
 

 

 

 
Dalis 1 

Diena 1 Diena 2 Diena 3 Diena 4 
 Modulis. 2 Modulis. 4 Modulis. 6 
 Lytis ir seksualumas 

mormatyvų 
Biologiniai ir medicininiai Žmonių su negalia lytinis 

 Normatyvų kontekste – pagrindai vystymasis 
 Įskaitant tarpsektorinę -seksualinės raidos    - Galimi sunkumai ir 
 perspektyvą Biologiniai pagrindai   iššūkiai, susiję su 
 - Kas yra lytis? (anatomija, lytinių organų   seksualine raida / 
 Individualus seksualumo 

supratimas 
vystymasis ir funkcijos)   lytiniu ugdymu 

 supratimas - Medicininis požiūris į -  Vytymosi uždaviniai 
 - įvairovės svarba seksualumą brendimo metu 
 Tarpkultūriniai ir  - praktikoje kilę iššūkiai 
 Susiskirstymo lygiai  - Seksualinė pagalba 
 - Queer Teorija / Lyties   
 

(po pietų) 
Įvairovė 
- Lyties ir seksualumo 
“standartizavimas” 

  

Modulis.  1 
Susipažinimas 
- Grupės formavimas 
- Bendro turinio ir 
veiklos pristatymas 
- Dalyvių prisitatymas 
- Temos “Kas yra 
seksualumas?” 
pristatymas 
Įtraukiant 

   
Modulis. 3 
Atvirumo ugdymas 
- Tikslinės grupės 
įvirovė 
- Apsisprendimas/savęs 
supratimas 
- Skatinti kritiškumą ir 
refleksyvumą 
- Savęs kaip profesionalo 
kritiškas vertinimas 

Modulis. 5 
Seksualinis vystymasis ir 
lytinis švietimas 
- Seksualinis vystymasis 
- Seksualinių 
kompetencijų 
vystymasis 
- Lytinis švietimas 
- Jausmų atpažinimas ir jų 
priėmimas 
- Savo normų ir idėjų 
pripažinimas 
(savirefleksija) 

Modulis. 7 
Seksualumas įvairiuose 
kontekstuose: šeima ir 
paslaugos 
- Seksualumas ir seksualinis 
vystymasis šeimyniniuose 
ir instituciniuose 
kontekstuose 
Tėvų, mokytojų ir specialist 
vaidmuo seksualizacijos 
procese 

refleksiją  - Slėgio modelis  
- Dalyvių klausimai ir 

lūkeščiai 
   

lūkesčiai    
    

- Grupės taisyklų 
nustatymas 

   
nustatymas    
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Dalis 2  

Diena 5 Diena 6 Diena 7  

Modulis. 8 Modulis. 10 Modulis. 12 pasirinktinai: 
Darbas su klientais Seksualinis apsisprendimas Reprodukcinė autonomija "Baigiamosios tezės" / 

Certificate - Savo turimų išteklių  Ir nusikaltimai - Seksualinis  Sertifikatai 
atpažinimas ir naudojimas -seksualinis ir lyties  apsisprendimas   po 3-5 mėnesių: 
lytinio švietimo  apsisprendimas santykiuose ir  Įgytų kompetencijų  
mokymuose - Lytiniai nusikaltimai partnerystėje Refleksija (kaip pavyzdys 
- klientų asmeninių išteklių - Seksualinio smurto  - Seksualumas  Atvejo studija) 
atpažinimas ir naudojimas Atpažinimas ir kova su juo - Tėvystė  
- galimas metodologinis  -  Seksualumo ribojimas - vaisingumas ir nėštumas  
požiūris - Seksualinė trauma - gimdymų kontrolė, 

pregnancy, 
 

 - Būtinų veiksmų strategijos Nėštumas ir abortai  
  -Žmonių su negalia   
  palaikymas  

Modulis. 9 Modulis. 11 Modulis. 13  
Žiniasklaidos įgūdžiai Teisės aktai ir įstatymai Refleksija – atgalinis ryšys – 
- Ką reiškia "žiniasklaidos Apibrėžiantys seksualumą vertinimas 
kompetencija"? - Globaliniai ir regioniniai -grupinis ir individualus 

- Interneto galimybės ir  Fondai ginantys seksualinį atgalinis ryšys 
rizikos Apsisprendimą ir  -komentarai ir pasiūlymai 
 saugesnis sekstizmas, Reprodukcinę sveikatą ką galima būtų tobulinti 
Tiesioginis pokalbis, 
Networking 

-ES Konvencija ginanti  -Atsakymai į atvirus  
Socialiniai tinklai neįgaliųjų teises dalyvių klausimus 
-saugus interneto -įstaigos teikiančios  - gautos informacijos  
naudojimas Konsultacijas lyčių  panaudojimas kasdieniame 

 klausimais, siulančios lytinį gyvenime 
 švietimą bei padedančios   
 seksualinio smurto aukoms  
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TRASE-MODULIAI 
 

 

 

 
Modulis Aprašymas 

 
Modulis 1 

Šis modulis turės pristatyti kurso turinį ir dalyvius bei suformuoti komandą. Kurso turinys 

Susipažinimas  ir atitinkamos temos bus pristatyti ir aptarti. Dalyviai turės galimybę parengti klausimus  
 Susijusius su temomis ar iš jiems svarbios srities. Klausimus užrašant ant lipnių lapelių ar 

 Kortelių, kurie bus naudojami vėlesniame modulyje. Mokymų dalyviai bei lektoriai turi  
 Prisistatyti siekiant susipažinti formuojant grupę. Grupė nusistato vidaus taisykles. 
 Šie pirmieji įvadiniai užsiėmimai susiję su saves pažinimu, seksualumo supratimu bei  
 Asmeninėmis žiniomis susijusiomis su tema. 
Supažindinimo  

priemonė: Kauliuko žaidimas 
 
Modulis 2 

Šiame modulyje yra įvairios dekonstruistinės teorijos ir modeliai, susiję su seksualumu ir 
lytimi. Pristatomos ir aptariamos  sąvokos, tokios kaip tarpusavio ryšys, teorija ar 
kvailystė Lytis ir seksualumas kvailystė. Čia aiškinama teprija. Socialiniai, istoriniai ir tarpsektoriniai lyties aspektai, 

Normatyvų kontekste – seksualumas, įskaitant tas normas, kurios yra apibrėžiamos pateiktoje literatūroje 
 Modulio tikslas yra sutelkti dalyvius į lyties ir seksualumo įvairovę, plėtoti teigiamą ir  
 priimtiną požiūrį, reikalingą seksualiniam gyvenimui bei asmenims dirbanties su  
 žmonėmis turinčiais mokymosi sutrikimų. 
Supažindinimo   

priemonė Žodžių Bankas, Anatominės lėlės 
 
Modulis 3 

Šis modulis grindžiamas ankstesniuoju moduliu 2. Turinys ir metodika yra orientuoti į 

Atvirumo ugdymas dvi pagrindines sritis: viena vertus, studentai turėtų plėtoti atvirumą seksualinio ugdymo 
 tema kaip tokia, taip pat įvairius ir individualius poreikius bei galvoti apie potencialius 
 klientus šiame kontekste. Antroje metodinėje dalyje dalyviai išsiaiškins, kaip sukurti ir 
 įgyvendinti šį atvirumą ir jautrumą kartu su žmonės turinčiais mokymosi sutrikimus. 
 Kitos svarbios temos yra, pavyzdžiui, naudojimas žodiniais patarimais bendradarbiaujant  
 Ir tarpininkaujant su specialistais. Priemonių pasiruošimas ir naudojimas visiems  
 suprantama kalba ir savo paties vaidmens atspindys. 
  

Priemonės: Kauliuko žaidimas, Stalo žaidimas, Hermeneutinis ratas (virtuali priemonė) 
 
Modulis 4 

Ketvirtajame modulyje dalyviai įgis pagrindines žinias bei gebės suprasti biologinį bei 

Biologiniai ir medicininiai lytiškumo pagrindą. Temos bus pateikiamos kartu su parengtais klausimais ir praktiniais  
pagrindai darbo su jais pavyzdžiais. Dalyviai taip pat mokinsis tinkamai atsakyti į klientų klausimus 

 Bei pristatyti biologiškai tinkamas žinias seksualinėje pedagoginėje aplinkoje įdomiu ir  
 Praktiniu būdu. Pagrindinis informacijos dėmesys skiriamas anatomijai ir lytinių organų 
 fiziologijai, menstruaciniui ciklui, vyrų ciklai ir nėštumas. 
  

Priemonės: Paomi Modeliai, Senia krepšys, Stalo žaidimas, Anatominės lėlės 



TRASE-MODULIAI 
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Modulis Aprašymas 

 
Modulis 5 

5 modulio dalyviai mokomi seksualinio vystymosi. Vadinamųjų "seksualinių 
kompetencijų", kurios prasideda prieš gimstant ir tęsiasi visą gyvenimą. Sužinosite 

Seksualinis vystymasis kokios kompetencijos kuriame amžiaus tarpsnyje yra įgyjamos. Kaip vyksta seksualinis 
Ir lytinis švietimas vystymasis įvairiose amžiaus tarpsniuose. Kokios žinios gaunamos įvairiose informacinėse 

 sistemose - ir kaip tai įtakoja vystymosi procesus. Bus bandoma paaiškinti, kaip valdyti 
 klientų emocijas, kokios yra klietų vertybės. 
  
  
Priemonės: Paomi Modeliai, Žodžių bankas, Stalo žaidimas, Senia, Lėlės, Šviesoforo žaidimas 

 
Module 6 

6 modulyje nagrinėjama žmonių su negalia (psichologinė) lytinė raida - 

Žmonių su negalia Pvz., Žmonės, turintys mokymosi sunkumų, fiziniai sutrikimai arba autizmas - parodo 
lytinis vystymasis galimus individualaus vystymosi sunkumus. Lytinio vystymosi etapai minėti ankstesniame 

 modulyje  bus kartojami ir numatomi galini variantai diskusijai apie skirtumus, daugiausia 
 dėmesio skiriant vystymosi užduotims brendimo metu. Kita modulio dalis yra 
 pristatymas ir diskusija apie seksualinį patirimą bei seksualinę pagalbą. 
  

Priemonės: Anatominės lėlės, Senia, Stalo žaidimas, Paveikslėlių rinkinys, Žodžių bankas,  
 Kauliuko žaidimas 
 
Modulis 7 

7 modulyje bus paaiškintos tokios sąvokos kaip seksualizacija ir seksualinis ugdymas. 

Seksualumas įvairiose Taip pat bus pristatyta ir paaiškinta kuo šie terminai skiriasi. Tai darydami, dalyviai 
kontekstuose mokysis, iš vienos pusės nepasimesti lytinio švietimo tikle bei juo naudotis prisiimant 

 atitinkamus vaidmenis. Kita vertus, jie išmoks atskirti seksualinį išsilavinimą kaip 
 aktyvaus lytinio švietimo švietimo požiūrį į skirtingas socialines situacijas, taip pat  
 Aptariami praktiniai darbo metodai dirbant su žmonėmis turnčiais neglia. Metodai bus 
 Pristatyti ir praktiškai išbandyti grupiniame darbe. 
  
  

Priemonės: Hermeneutinis ratas (virtuali priemonė), Kompetencijų profilis, Metodų rinkinys 
 
Modulis 8 

Modulio 8 pasiūlymai bus sutelkti į išteklius orientuotą darbą seksualinės veiklos 
kontekste dirbant su klientais turinčiais mokymosi sutrikimų. Dalyviai išmoks atpažinti 

Darbas su klientais ir išplėsti savo asmeninius ir pedagogiškai reikalingus seksualinės veiklos išteklius, taip 
 pat atpažinti individualius klientų poreikius. Įgys žinių, kurias galės panauoti dirbant su 

 žmonėmis turinčiais mokymosi sutrikimus. Dalyviai susipažins su Antonovskio 
 salutogenezinį požiūrį kaip į išteklius orientuoto darbo pagrindą 
  
  

Priemonės: Kompetencijų profilis, Metodų rinkinys, Kauliuko žaidimas, Dramos užsiėmimai 
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Modulis Aprašymas 
 
Modulis 9 
Žiniasklaidos įgūdžiai 

 
 
 
 
Priemonės: 

 
9 modulyje dalyviai sužinos, kokie yra žiniasklaidos įgūdžiai. Be to, kad galimas teigiamas 
internetinio ryšio, mobiliųjų telefonų ir kt. naudojimas, susijęs su seksualumu ir 
partnerystėmis, jie susipažins su galimu socialinės žiniasklaidos, teksto siuntimo, sekso ir 
internetinių pažinčių naudojimo rizika. Bus pateikta praktinė informacija apie tai, kaip 
saugiai naudoti šias medijas ir kaip sukurti saugius internetinius profilius su klientais. 
Dramos užsiėmimai 
Sąrašas kaip naudotis Emails, Facebook, Internetinėm pažintim, Online Dating, Profile 
Checklist, Skype Checklist, Twitter Checklist, Safer Sexting PDF und Presentation 

 
Modulis 10 

Modulio 10 pradžioje  būtini terminai, tokie kaip "seksualinis apsisprendimas", 

Seksualinis  "Seksualinė prievarta" arba "seksualinis smurtas" bus apibrėžti. Be seksualizuotos 
Apsisprendimas ir Statistikos bus aptariami galimi nusikaltimai pries neįgaliuosius. Dalyviai taip pat 
nusikaltimai sužinos apie galimus seksualizuotus simptomus bei smurtą. Visi kartu parengs reikalingas 

 Kompetencijas kovojant su juo savo kasdieniniame darbe. 
  
  
  
  
  

Priemonės: Anatominės lėlės, Žožių bankas, Paveikslėlių rinkinys, Dramos užsiėmimai 
 
Modulis 11 

11 modulyje mokomos pagrindinės teisinės žinios, siekiant užtikrinti ir adekvačiai 

Teisės aktai ir  įgyvendinti seksualines žmonių teises. Dalyviai susipažins su  svarbiais pasaulio teisiniais 
tekstus Įstatymai apibrėžiantys aktais, apibrėžiančiais  seksualinio apsisprendimo įgyvendinimą žmonėms su negalia, 

seksualumą Pvz., Teisę į savarankišką partnerystę ir tėvystę, teisę į seksualinę prievartą 
 Sveikata ir kitos seksualinės ir reprodukcinės teisės. Be bendrųjų teisių, 
 dalyviai taip pat dirbs su svarbiais regioniniais / nacionaliniais teisės aktais. Įgytos 
 žinios prisidės prie kasdienio darbo su klientu.  
 Bus įvardinti seksualinių teisių, seksualinės sveikatos ir seksualinio švietimo konsultavimo 

centrai  centrai skirti žmonėms su neglia. 
  
  

Priemonės: Senia, Žodžių Bankas, Paveikslėlių rinkinys, Sprendimų žaidimas (online-tool) 
 
Modulis 12 
Reprodukcinė autonomija 

 
 
 
 

 
Priemonės: 

 
12 modulyje aptariamos seksualinio ir reprodukcinio apsisprendimo temos, kuriose 
žmonės su negalia dažnai neturi savo apsisprendimo. Dalyviai kuria įvairius būdus 
bendrauti su klientais apie seksualinį ir reprodukcinį apsisprendimą, partnerystę, tėvystę 
ir vaisingumą. Jie taip pat supras, kaip seksualiniai poreikiai gali būti teikiami 
kasdieniame darbe ir kaip, pvz., Spręsti kontracepcijos klausimus. 
 
Sprendimų žaidimas (online-tool), Anatominės lėlės, Šviesoforas, Stalo žaidimas, 
Žodžių bnkas 



TRASE-MODULIAI 
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Modulis Aprašymas 

 
Modulis 13 

Paskutiniame modulyje 13 dalyviai turės galimybę įvertinti kursą 

Baigiamasis modulis Kartu su keliais moduliais (klausimynai, individualūs ir grupiniai atsiliepimai) 
Refleksija– grįžtamasis  Ir pateikti grupėje individualius atsiliepimus. Temos ir klausimai, į kuriuos kalbama 
Ryšys- vertinimas 1 modulis bus parengti atsakymai, kad būtų patikrinta, ar į visus klausimus buvo atsakyta 

 Ir buvo pasiekti individualūs dalyvių tikslai. Dalyviai 
 Tarpusavyje keičiasi nuomone, kaip bus naudojamos įgytos žinios ir kompetencijos 
 Ar naudinga jų kasdieniam darbui ir kaip jie gali juos geriausiai įgyvendinti arba taikyti. 
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TRASE svetainę sukūrė projekto partneris ELS iš Koventrio (JK) ir nuolat tobulinama, kad suinteresuoti asmenys ir 
potencialūs vartotojai informuotų apie dabartinę projekto būklę ir viešai paskelbtų projekto rezultatus. 
Tinklalapyje pateikiami TRASE partneriai, pateikiami jų kontaktiniai duomenys. Be to, vartotojai bus informuoti 
apie būsimus įvykius. Svetainė turėtų būti palaikoma dar mažiausiai penkerius metus nuo projekto trukmės, kad 
būtų galima nuolatos prisijungti prie sukurtos medžiagos ir e-mokymosi priemonių. 

 

 
 

 
Skyriuje "Priemonės" rasite TRASE projekto partnerių sukurtus lytinio ugdymo metodus ir 
priemones, kad tėvai ir profesionalai galėtų dirbti su žmonėmis su negalia. Šios priemonės
pateikiamos kaip nemokami atsisiuntimo dokumentai su išsamia instrukcija, kad galėtumėte 
patys pasigaminti ir prireikus sau prisitaikyti. 
 
(Http://www.traseproject.com/tools) 

 

 
 

 
Pagal skyrių "emokymai" vartotojas gali rasti du internetinius modulius, kurie buvo sukurti 
TRASE mokymo kursui paremti. Jie apima temas "Seksualinė plėtra" (žr. Mokymo programos 
5 modulį) ir "Saugus interneto naudojimas partnerių apklausose" (žr. Mokymo programos 9 
modulį) ir leidžia vartotojams savarankiškai apibrėžti ir savarankiškai mokytis. El. Mokymosi 
modulius galima naudoti kompiuteryje, išmaniajame telefone ar planšetiniame 
kompiuteryje. 
(Http://www.traseproject.com/elearning) 

 

 
 

 
Skyriuje "Ištekliai" pateikiamos nacionalinės ir tarptautinės rekomendacijos knygoms, tyrimų 
ataskaitoms ir atitinkamoms sąsajoms su seksualumu ir negalia. Be to, pateikiami regioninių
kontaktinių centrų adresai dėl lytiškumo, taip pat specialių konsultacinių centrų ir gydomo
įstaigų pagalbos. 
 
(Http://www.traseproject.com/resources) 

 

 
 

 
TRASE mokymo kursų programą galite rasti skyriuje "Mokymų planas". Jis buvo sukurtas 
ugdytojams, specialistams ir tėvams mokyti ir apima 7 modulius pagrindinių seksualinių 
klausimų, siūlomų per 7 dienų kursą. Mokymo programa ir keletas modulių yra pateikiami
TRASE instrukcijoje kaip nemokami atsisiųsti dokumentai su daugybe priedų. 
 
(Http://www.traseproject.com/curriculum) 

TRASE-TINKLALAPIS 
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KONTAKTAI 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Project Management: Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voss 
heinz-juergen.voss@hs-merseburg.de 
Tel.: +49 3461/46-2208 

Project Coordination: Lena Lache 
lena.lache@hs-merseburg.de 
Tel.: +49 3461 46-2218 

Project Co-worker: Christina Reis 
christina_reis.@gmx.de 
Tel.: +49 3461 46-2218 

Project Co-worker: Dr. Adrian de Silva 
adrian.desilva@uni.lu 
Tel.: +352 46 66 44 9292

 
 
 
 
 
 
 
 

Österreichisches Institut 
für Sexualtherapien 

Director ISP: Wolfgang Kostenwein 
team@sexualpaedagogik.at
Tel: +44 676 940 75 07 

Project Co-worker: Miriam Reischauer 
miriam.reischauer@gmail.com 
Tel.: +44 7827 194914 

Project Co-worker: Aldina Saraiva 
aldinasaraiva@aeob.edu.pt
Tel.: +351 968528343 

Project Co-worker: Mafalda Carvalho 
mafaldacarvalho@aeob.edu.pt
Tel.: +351 968528343 
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Director AE AISBL: Aurélie Barranger 
aurelie.baranger@autismeurope.org
Tel.: +32 2 675 7505 

Project Co-worker: Haydn Hammersley 
assistant@autismeurope.org
Tel.: +32 2 675 7505 

Project Co-worker: Daiva Buinickaite 
knjucentras@gmail.com
Tel.: +370 37 490415 

Project Co-worker: Karyn Murray 
karyn@e-learningstudios.com 
Tel.: +44 2476525550 

Project Co-worker: Matthew Smith 
matt@e-learningstudios.com
Tel.: +44 2476525550 


