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Santrauka
Žmogaus funkcinė veikla yra integralus daugiamatis 
komponentas,  apibūdinamas kaip  veiksmai, kuriuos 
asmuo atlieka savarankiškai ir motyvuotai, siekdamas 
prasmingos asmeninės gerovės. 
Atvejo tyrimo tikslas  – atskleisti  kompleksinę (sunkią) 
negalią turinčių paauglių judesių dinamikos ir socialinių 
santykių  kaitą, taikant šokamojo folkloro programą. 
Tyrimas atliktas miesto specialiojoje mokykloje  nuo 
2020-10-01 iki 2021-03-08. Mokyklos administracija 
ir tėvai, supažindinti su tyrimo eiga, davė sutikimus 
užsiėmimus filmuoti ir skleisti duomenis. Tiriamieji 
dalyvavo šokamojo folkloro programoje, adaptuotoje 
paaugliams, turintiems kompleksinę negalią, pagal S. 
Zvicevičienės metodiką (2018). Vyko dešimt indivi-
dualių sesijų du kartus per savaitę po 30 minučių. As-
meniniai duomenys buvo koduojami, taip užtikrinant 
duomenų anonimiškumą.  Patogiosios atrankos būdu 
atrinkti trys 13 metų berniukai, turintys kompleksinę 
(sunkią) negalią. 
Tyrimo metodai. Kūno analizės metodas pagal N. J. 
Oganesian (rus. Н.Ю. Оганесян, 2009),  filmavimas, 
stebėjimas, kokybinė duomenų analizė. Empirinių duo-
menų analizė  atlikta naudojantis Microsoft Office pro-
gramų paketu. 
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad šokamasis folkloras  
buvo puiki patirtis tiriamųjų emocijoms bei socialinių 
ryšių plėtotei ir pagerino bendrąją judesių dinamiką. 
Tyrimo metu  nustatyta, kad  kompleksinės negalios 
ypatumai skirtingai paveikė tiriamųjų judesių dinami-
kos rodiklius bei emocinį tiriamojo ir terapeuto ryšį.

Įvadas
Reabilitacijos specialistų komandos siekis yra atkurti 

arba palaikyti optimalią asmenų, turinčių negalią, funkcinę 
veiklą, padėti jiems motyvuotai keisti asmeninį gyvenimą ir 
siekti artimoje aplinkoje optimalaus savarankiškumo. Fizinė 
ar (ir) intelekto sutrikimo negalia gali sukelti įvairias lėti-
nes neinfekcines ligas. Šis integralus derinys dar vadinamas 
kompleksine (sunkia) negalia [1]. Asmenims, turintiems 
kompleksinių sutrikimų derinius, pvz.: regos ir intelekto 
sutrikimai; regos ir specifiniai pažinimo sutrikimai; emocijų, 
elgesio ir socialinės raidos sutrikimai ir kiti, ypač sunku 
adaptuotis ugdymo, psichosocialinės ir profesinė reabilita-
cijos bei rekreacijos srityse, kadangi tokiais atvejais galimi 
ir kalbos sutrikimai [2]. 

Asmenų su kompleksine negalia kalbos sutrikimai sun-
kina ir stipriai paveikia bendravimą artimojoje ir bendrojoje 
aplinkoje. Pirmoji metaanalizė vertinanti šokio-judesio te-
rapijos (ŠJT) poveikį žmonių sveikatai buvo atlikta 1996 
m., o po 17 metų − antroji studija. Antrojoje  metaanalizėje 
mokslininkai vertino terapinio šokio naudojimo efektyvumą, 
gydant su sveikata susijusias psichologines problemas [3]. 
Šiame tyrime pristatomas ŠJT veiksmingumas gyvenimo ko-
kybei bei klinikinių depresijos ir nerimo simptomų mažinimo 
efektyvumas. Nustatytas teigiamas poveikis subjektyviai 
gyvenimo gerovei, nuotaikai, afektams bei kūno įvaizdžio 
formavimui. Studijos autoriai rekomendavo tęsti bei sti-
printi moksliniais įrodymais grįstus ŠJT terapijos tyrimus. 
Apžvalginiai moksliniai tyrimai atskleidė, kad šokis yra 
stiprus veiksnys, gerinantis pacientų eiseną ir koordinaciją, 
motorinius ir kitus simptomus [4]. Galima teigti, kad ŠJT 
yra efektyvi ir moksliniais argumentais pagrįsta menų tera-
pijos kryptis koreguoti ir gerinti žmogaus funkcinę veiklą. 
Lietuvių šokamasis folkloras yra vienas iš  ŠJT metodų [5]. 

Tyrimo tikslas – atskleisti paauglių, turinčių komplek-
sinę (sunkią) negalią, judesių dinamikos ir socialinių santykių  
kaitą, taikant folklorinius šokius.
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Tyrimo organizavimas ir metodai
Atvejo tyrimas atliktas miesto specialiojoje mokykloje  

nuo 2020-10-01 iki 2021-03-08. Dėl Covid-19 apribojimų, 
tyrimą kontaktiniu būdu buvo galima atlikti tik vienoje kla-
sėje, kurioje mokėsi 8 mokiniai. Dėl ypatingų savisaugos są-
lygų  nebuvo galimybės turėti net asistento. Šie reikalavimai 
ribojo ir tyrimo galimybes. Mokyklos administracija ir tėvai, 
supažindinti su tyrimo eiga, davė sutikimus užsiėmimus 
filmuoti ir skleisti duomenis.

Tiriamieji dalyvavo šokamojo folkloro programoje, adap-
tuotoje paaugliams, turintiems kompleksinę negalią, pagal 
S. Zvicevičienės metodiką [5,6]. Vyko dešimt individualių 
sesijų du kartus per savaitę po 30 minučių. Asmeniniai duo-
menys buvo koduojami, užtikrinant duomenų anonimiškumą.  

Atrankos kriterijai: amžiaus tarpsnis - 12-13 metų; kom-
pleksinė negalia; lankomumas, t. y. pandemijos metu atvy-
kimas į mokyklą; gebėjimas judėti be papildomų priemonių.

Atrankos kriterijų neatitiko moksleiviai, judantys su pa-
pildomomis priemonėmis, nelankantys mokyklos. 

Klasėje mokėsi 8 moksleiviai, iš kurių 3 neįgaliųjų ve-
žimėliuose, tad nesant  galimybės turėti asistento, jie nega-
lėjo dalyvauti tyrime. Viena iš pretendenčių dėl pandemijos 
nelankė mokyklos, todėl neatitiko imties atrankos kriterijų. 
Bandomosiose sesijose dalyvavo 4 tiriamieji, visi berniukai. 
Vienas iš tiriamųjų  bandomosios sesijos metu neatrinktas į 
tyrimo dalyvius dėl elgesio ypatumų ir ūmaus būdo: akty-
viai laipiojo palangėmis, stalais ir kt., kilo didelis pavojus 
susižeisti sesijų metu. Patogiosios atrankos būdu atrinkti trys 
13 metų berniukai, turintys kompleksinę (sunkią) negalią. 

Tiriamieji atvejai
A1 atvejis. Remiantis mokykloje pildoma asmens doku-

mentacija,  specialistų parengtoje  pažymoje dėl specialiųjų 
ugdymosi poreikių  pirminio (kartotinio) vertinimo, tyrimo 
dalyviui  nustatyta kompleksinė negalia dėl žymaus intelekto 
sutrikimo ir labai sunkaus judesio ir padėties sutrikimo. 

Tiriamojo bylos duomenys apie savarankiškai atliekamas 
veiklas: su pagalba gali valgyti, apsirengti, nueiti į tualetą; 
be pagalbos gali konstruoti, žaisti su žaislais.

Tiriamasis imlus, noriai bendravo su terapeute, nes jau 
keletą metų lankė šokio-judesio terapijos užsiėmimus. Prieš 
terapijos sesijas buvo geranoriškas ir gerai nusiteikęs. Ti-
riamojo nuotaika ir elgesys šokio-judesio terapijos metu 
daugiausia priklausė nuo patiriamo krūvio mokykloje, todėl 
tam tikromis dienomis jį buvo sunku sudominti bet kokia 
veikla. Dėl judėjimo ir padėties negalios buvo taikomas 
judėjimas tiek atsistojus, tiek atsisėdus ant kėdės. Atrastas 
artimas ryšys su terapeute išliko iki pat šokio-judesio tera-
pijos sesijų pabaigos. Nuo terapijos pradžios iki pabaigos 
tyrimo dalyvis nereiškė noro pasirinkti kūrinį. Tiriamojo 

plojimo judesiai išreiškiami ne vienu suplojimu, bet neval-
doma plojimų gausa. Sesijų metu buvo mokoma mažinti 
plojimus ir plėsti šokio kalbos (judesių) žodyną.   Visos 
veiklos mokykloje tiriamajam buvo taikomos sėdint arba 
gulint, tyrimo metu buvo skatinama  judant pasitelkti ir 
apatinę kūno dalį, ypač kojas. Papildomai taikyta  ABA 
terapija, kineziterapija ir masažas.

A2 atvejis. Pažymoje dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 
pirminio (kartotinio) vertinimo,  tyrimo dalyviui nustatyta 
kompleksinė negalia dėl žymaus intelekto sutrikimo, dėl 
sunkaus judesio ir padėties sutrikimo,  dėl lėtinių neurolo-
ginių sutrikimų. 

Tiriamojo bylos duomenys apie savarankiškai atliekamas 
veiklas:  su pagalba gali dalyvauti sensorinėje veikloje; be 
pagalbos valgo, apsirengia, nueina į tualetą.

Tiriamasis draugiškas, tačiau vengia artimo sąlyčio, žvel-
gia į akis, bet neleidžia prie jo liestis. Pastebėta tiriamojo 
reakcija į sesijos organizavimą. Jam nepatinkančių kūrinių 
metu buvo pasyvus, tik stebėjo terapeutę. Dėl tiriamojo ju-
dėjimo ir padėties negalios sesijos buvo organizuojamos 
pusiau sėdint ir (ar) stovint.  Prašomas pakartoti keletą ju-
desių, tyrimo dalyvis atlikdavo vieną judesį ir jį kartodavo 
daug kartų. Paskutinėse sesijose tiriamasis jau kontroliavo 
savo judesius ir gebėjo atlikti taip, kaip terapeutė. Tiriamasis 
noriai ėjo į šokio-judesio terapijos sesijas ir sukūrė glaudžius 
tarpusavio santykius su terapeute. Sesijoms įpusėjus, tyrimo 
dalyvis pats siūlydavo kūrinius,  sakydamas tam tikrus kū-
rinio teksto žodžius (pavyzdžiui: „popa“ - „Šarkelė šoka“, 
garsažodis „u-u-u“ - „Meškutė“ ir kt.), arba rodydamas tam 
tikrą judesį (pvz., grasinimas smiliumi suspaudus kumštį, 
tai - „Šokinėkit, berniukai“,  glostymas pilvo „Šarkelė šoka“, 
nes skauda pilvelį). Tokiu būdu terapeutė, nenukrypdama nuo 
tos dienos sesijos tikslo, koreguodavo programą pagal tiria-
mojo poreikius  „čia ir dabar“, atsižvelgdama į jo  rodomą 
iniciatyvą veiklai. Sesijų dalyvis dažniausiai judesius atliko 
viršutine kūno dalimi, tačiau trepsėjo ir kojomis. Viena koja 
buvo aktyvesnė, todėl su ja atliko daugiau judesių, nei su 
kita. Papildomai taikyta kineziterapija ir masažas. 

A3 atvejis. Pažymoje dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 
pirminio (kartotinio) vertinimo, tyrimo dalyviui nustatyta 
kompleksinė negalia dėl lėtinių neurologinių sutrikimų ir 
vidutinio intelekto sutrikimo.

Tiriamojo bylos duomenys apie savarankiškai atliekamas 
veiklas: su pagalba gali atlikti sensorines veiklas, be pagalbos 
užmezga ryšį su nepažįstamu žmogumi, bėgioja, sėdi, užlipa 
ant lovos, vaikščioja.

Tiriamasis mielai ir lipšniai elgėsi su šokio-judesio tera-
peute, bet pasireiškė neadekvataus elgesio epizodų (nedera-
mai lietė terapeutės kūną, siekė per didelio kūniško sąlyčio ir 
pan.). Tyrimo dalyviui taikomos žodinės priemonės koreguoti 
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elgesį („stop“, „negalima“) dažnai likdavo be atsako. Ak-
tyvumą dažnai reiškė netinkama linkme, vengdamas atlikti 
užduotis. Dėl negebėjimo susikaupti,  terapinėje sesijoje 
dalyvavo  ne ilgiau kaip 15 minučių, nors sesijos trukmė 30 
minučių. Kadangi tiriamasis aktyvus, elgesys  nestruktūruo-
tas, todėl šokio-judesio terapijos tikslas buvo judesių plėtotė 
ir dėmesio koncentracijos į užduotis ugdymas. Papildomai 
taikyta  kineziterapija. 

Tiriamųjų judesių dinamikos ir socialinio ryšio įverti-
nimo būdai. Atsižvelgiant į tiriamųjų galimybes ir poreikius,  

Šokamojo folkloro programos (Programa)   efektyvumas 
vertinamas  kūno analizės metodu pagal  N. J. Oganesian  
[7]. Tiriamųjų judesių dinamiką atspindėjo 9 judesio para-
metrai (1 lentelė). Kiekvieno judesio parametro rodikliai 
buvo matuojami balais:  0 - judesio neatlieka; 1 - judesį 
atlieka su didžiausia  pagalba; 2 - judesį atlieka su vidutine 
pagalba; 3 – judesį atlieka su mažiausia pagalba; 4- judesį 
atlieka savarankiškai, bet savaip ir netaisyklingai; 5 - judesį 
atlieka visiškai savarankiškai ir taisyklingai; Stebėjimo būdu 
gauti įverčiai sumuojami ir lyginami su teoriniu balu -180.

Tiriamųjų psichosocialinio ryšio dinamika  buvo verti-
nama 4 parametrais (2 lentelė). Socialinio ryšio stiprumo 
rodiklių vertinimas: 0 - nėra fizinio ir emocinio kontakto; 
1-neigiamas emocinis ir fizinis kontaktas;  2- silpnas emo-
cinis ir fizinis kontaktas; 3- vidutinis fizinis ir emocinis kon-
taktas; 4- geras emocinis ir fizinis kontaktas; 5 - draugiškas 
emocinis ir fizinis kontaktas.  Stebėjimo būdu gauti įverčiai 
sumuojami ir lyginami su teoriniu balu - 95. 

Nr. Judesio parametrai Rodikliai Balas
1 Judesių rūšys 1- aktyvūs judesiai,  

2- pasyvūs judesiai
10

2 Kūno centravimas 1- šoka ant puspirščių,  
2- šoka visa pėda,  
3- frontaliniai judesiai, 
4- sagitaliniai  judesiai,   
5- šuoliai

25

3 Judesių dinamika ir 
stiprumas

1- stiprūs,  
2- silpni, 
3- lėti ir sklandūs,  
4- greiti ir staigūs

20

4 Judesio repertuaras 1- įvairovė,  
2- stereotipiniai,  
3- savitas  judesių konstra-
vimas

15

5 Šokyje 
dalyvaujančios kūno 
dalys

1- rankos, 
2- kojos,  
3- galva,  
4- korpusas

20

6 Santykis su erdve 1- užima visą erdvę,  
2- šoka tik viduryje,  
2- užima pusę erdvės,  
3- stovi vietoje

15

7 Judesių kryptys 1- į priekį,  
2- atgal,  
3- iš šono į šoną,  
4- ratu,  
5- įstrižai

25

8 Judesių atlikimo 
lygiai

1- aukštasis, 
2- vidutinis,  
3- žemutinis,  
4- ant grindų

20

9 Muzikos ir ritmo 
naudojimas

1- negeba sekti ritmo,  
2- juda savo ritmu,  
3- ritmiškas,  
4- geba kurti savo ritmą,  
5- atsiriboja nuo muzikos,  
6- kūrybiška sąveika su 
muzika

30

1 lentelė. Judesio parametrų ir jų rodiklių vertinimas.

Nr.
Socialinio ir 
emocinio ryšio 
parametrai

Rodikliai Balas

1 Gebėjimas ben-
drauti poroje

1- atsiribojimas, 
2- priima normalų bendravimą, 
3- abipusis bendravimas su
    terapeute, 
4- perdėtas ryšys, 
5- bando pulti

25

2 Asmens elge-
sys bendraujant

1- juda taip pat greitai, kaip 
    terapeutė,
2- juda lėčiau, negu terapeutė, 
3- laisvai bendrauja su terapeute, 
5- mažiau bendraujantis, 
6- dalyviui buvo gera poroje, 
7- jautėsi vienišas poroje

35

3 Darbo poroje 
įvertinimas

1- poroje užsimezgė draugiški 
    santykiai, 
2- draugiški santykiai poroje
     nesusiformavo, 
3- poroje įsivyravo bendras 
     judėjimo ritmas, 
4- poroje nebuvo bendro 
     judėjimo ritmo

20

4 Santykis su 
šokiu

1- visai negeba imituoti judesių ir
     mokytis įvairių šokio judesių, 
2- turi nedideles galimybes
     atkartoti judesius ir geba 
     išmokti paprastus šokio 
     judesius, 
3- geba atkartoti, imituoti ir
    išmokti įvairius šokio judesius

15

2 lentelė. Psichosocialinių parametrų vertinimas.
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Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 
Tiriamųjų judesių dinamikos kaita sesijų metu parodyta 

1 paveiksle. Skirtinga kompleksinė negalia turėjo ryšį su 
tiriamųjų judesių atlikimo dinamika prieš sesiją ir siekė: 
A1/ 42 proc., A2/45 proc., A3/47 proc. teorinio balo. Po 
sesijų visų tiriamųjų judesių dinamika pagerėjo, o A1 siekė 
net 60 proc. teorinio balo.  Atsižvelgiant į tiriamųjų kom-
pleksinės (sunkios) negalios derinius, A1 tiriamojo labai 
sunkus judesio ir padėties sutrikimas terapijos pradžioje  
ribojo judesių dinamiką, tačiau buvusi gera ŠJT patirtis leido 
pratęsti judesių dinamikos plėtotę (18 proc.); A2 tiriamojo 
negalia dėl žymaus intelekto sutrikimo, sunkaus judesio ir 
padėties sutrikimo, lėtinių neurologinių sutrikimų turėjo 
poveikį judesių a dinamikai prieš sesiją ir po jos. Nauja ir 
gera ŠJT patirtis praplėtė tiriamojo judesių dinamiką (10 
proc.); A3 tiriamojo  kompleksinė (sunki) negalia dėl lėtinių 
neurologinių sutrikimų ir vidutinio intelekto sutrikimo leido 
tiriamajam sesijų pradžioje pademonstruoti gerą judesių 
atlikimo dinamiką. Tyrimo metu atsiradę nepatikslinti lėti-
niai neurologiniai sutrikimai, elgesio nesklandumai, prasta 
dėmesio kontrolė turėjo poveikį judesių dinamikai (6 proc.).

Visų tyrime dalyvavusių paauglių judesių parametrai 
prieš sesijas ir po jų nesiekė maksimalaus teorinio balo. Ben-

A2-21,87 proc., A3- nepakito. Parametrų kaita parodyta 4 
lentelėje. Santykis su terapeute ir santykis su šokiu pagerėjo 
A1 ir A2 tiriamųjų. Dėl A3 turimos kompleksinės negalios, 
darbo poroje vertinimas pablogėjo 18,18 proc., elgesys se-
sijų metu liko nepakitęs, o gebėjimas bendrauti su terapeute 
pagerėjo 12, 5 procento.  

1 pav. Tiriamojo judesių dinamika  prieš tyrimą ir po tyrimo
A1 atvejis; A2 atvejis; A3 - atvejis

                           Sesija

Parametrai

A1 atvejis A2 atvejis A3 atvejis Teorinis 
balas 

(b)1 sesija 10 sesija 1 sesija 10 sesija 1 sesija 10 sesija

Judesio funkcijos 7 7 5 7 5 6 10
Kūno centravimas 8 15 13 16 10 14 25
Judesių dinamika ir sti-
prumas 

8 9 9 10 12 10 20

Judesio repertuaras 7 8 7 5 7 7 15
Šokyje dalyvaujančios 
kūno dalys 

11 17 10 16 10 17 20

Kūno santykis su erdve 6 8 8 8 6 8 15
Judesių kryptys 9 19 7 14 11 16 25
Judesių atlikimo lygiai 12 12 10 8 11 9 20
Muzikos  ritmo panau-
dojimas

14 18 13 13 14 10 30

                     Sesija               

Parametrai

A1 atvejis A2 atvejis A3 atvejis Teori-
nis

balas1 sesija 10 sesija 1 sesija 10 sesija 1 sesija 10 sesija

Gebėjimas bendrauti 
poroje

7 9 6 9 8 9 25

Asmens elgesys 
bendraujant

14 15 13 14 17 17 35

Darbo poroje 
įvertinimas

11 12 8 10 11 9 20

Santykis su šokiu 6 7 5 6 4 5 15

3 lentelė. Tiriamųjų judesių dinamikoje analizė.

4 lentelė. Tiriamojo ir terapeuto psichosocialinių parametrų vertinimas.

dras tiriamųjų judesio dinamikos 
balas po sesijų pagerėjo: A1-37,8 
proc., A2-18,29 proc. ir A3-12,79 
procento.  Judesių dinamikos pa-
rametrų kaita parodyta 3 lentelėje. 
Dauguma tiriamųjų judesio dina-
mikos rodiklių pagerėjo, tačiau 
dėl judėjimo ir padėties negalios, 
tiriamojo A1  judesio funkcijos ir 
santykio su erdve parametras ne-
pakito. Tiriamojo  A2 išliko pasto-
vūs santykio su erdve ir muzikos 
ritmo naudojimo parametrai. Dėl 
tiriamojo A3 lėtinių neurologinių 
sutrikimų, vidutinio intelekto su-
trikimo ir netinkamo elgesio sesijų 
metu, judesio įvairovė,  savų ju-
desių konstravimas, stereotipiniai 
judesiai tyrimo eigoje nepakito, o jų 
atlikimo lygis po sesijų pablogėjo 
18,18 procento.

Tyrime dalyvavusių paauglių 
emocinio ir socialinio ryšio para-
metrai nesiekė teorinio balo. Ben-
dras tiriamųjų emocinio ir socia-
linio ryšio parametras prieš sesiją 
ir po jos pagerėjo A1-13,15 proc., 
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streso, nerimo ir depresijos dažnį, nei neturintys tokių su-
trikimų. Atsirandantys suvaržymai trukdo išreikšti save, įgyti 
savarankiškumo gebėjimų. Tyrimas atskleidė, kad ŠJT gali  
pagerinti kompleksinę (sunkią) negalią turinčių paauglių 
fizinių galimybių ir socialinių ryšių plėtojimą. Duomenys 
patvirtino ir kitų mokslininkų gautus rezultatus, kad sunkią 
negalią turinčių asmenų psichomotorinės kompetencijos 
yra žemesnės, nei turinčiųjų lengvesnio laipsnio negalią, 
tačiau poreikis judėti yra labai didelis, o emocinė sveikata 
ir tinkamos saviraiškos sąlygos sukuria pozityvias socialines 
tyrimo dalyvių sąveikas [8]. ŠJT kryptis integruoja visas te-
rapijos sritis: fizinę, psichologinę ir socialinę, o kartu gerina 
žmogaus funkcinę veiklą. Esminiai ŠJT komponentai: šokis, 
kaip kūno judesys, kūrybinė raiška ir tarpasmeninis santykis, 
siekiant užsibrėžtų tikslų, leido tiriamiesiems sudaryti palan-
kias,  drąsinančias sąlygas, adaptuojant sesijų protokolą pagal 
individualius poreikius.  Panaudoję šokamojo folkloro pro-
gramą pastebėjome, kad šokis, kaip fizinio aktyvumo forma, 
buvo stiprus asmeninis veiksnys, paskatinęs tiriamuosius 
įsitraukti į terapijos procesą, socializuotis ir siekti geresnio 
rezultato. Gauti tyrimo rezultatai patvirtino ir kitų moksli-
ninkų nuostatas, kad taikant ŠJT terapiją, privalu  kreipti 
dėmesį į kliento (paciento) socialinių ryšių stiprinimą bei 
motyvaciją dalyvauti terapijoje, siekiant asmeninio gyve-
nimo gerovės [4-6].  Kiti tyrėjai atkreipė dėmesį į asmenų 
su psichikos problemomis judėjimo kryptį, svorio pojūtį,  
greitus, chaotiškus arba lėtus, nekoordinuotus judesius, jų 
segmentavimą, sutrikusį kūno dalių pažinimą. Mokslininkai 
rekomendavo ŠJT proceso dalyviams taikyti ritmingą kvė-
pavimą, atsipalaidavimą naudojant atramą, kūno suvokimo 
didinimą,  akcentuojant po vieną kūno dalį, kad asmuo geriau 
suvoktų savo kūną ir pradėtų kontroliuoti  jaudinimąsi  ir (ar) 
patiriamas baimes [9,10]. Tam, kad ŠJT klientas (pacientas) 
galėtų atskleisti savo asmenybę, svarbu pasitelkti jo turimą 
kūrybinį potencialą.  ŠJT proceso metu kūrybinės  raiškos 
priemonėmis dalyvis skatinamas veikti ir  valdyti savo emo-
cinius išgyvenimus bei išspręsti vidinius konfliktus [11]. 

Gauti tyrimo duomenys patvirtina mokslininkų nuostatas 
- ŠJT poveikyje atsirandantis fizinis judesio pokytis, panau-
dojant kūrybines užduotis (šiuo atveju - šokamąjį folklorą), 
veda prie psichologinių individo pokyčių, kurių dėka keičiasi 
jo požiūris į save ir aplinkinius.  Tokiu būdu šis kūrybinis 
procesas  tampa terapiniu procesu.

Išvados
1. Šokamojo folkloro programos vykdymas teigiamai 

paveikė  kompleksinę negalią turinčių  paauglių funkcinę 
veiklą. 

2. Kompleksinės negalios ypatumai prieš ir po ŠJT sesijų 
turėjo skirtingą poveikį judesių dinamikos parametrams: 
judesių funkcijai, judesių dinamikai ir stiprumui, judesių 
repertuarui, kūno santykiui su erdve, judesių atlikimo kryp-
čiai ir  lygiui bei muzikos ritmo panaudojimui sesijų metu.

3. Tiriamųjų psichosocialinių parametrų kaitos kryptis 
buvo skirtinga dėl emocinių paauglystės problemų ir lėtinių 
neurologinių bei intelekto sutrikimų.

4. ŠJT paslaugos, kaip saugios priemonės, integravimas į 
sveikatos programas bei kompleksinės reabilitacijos  sudėtį, 
pagerintų negalią turinčių asmenų savarankiškumą, sociali-
zaciją  ir gyvenimo kokybę.

5. Tyrimo tęstinumui  svarbu atkreipti dėmesį į saugių 
erdvių panaudojimą turintiems negalią bei  judantiems veži-
mėliu asmenims ir  ŠJT priemonių pritaikymą jų poreikiams.  
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THE ASSOCIATION BETWEEN DANCE FOLKLORE 
AND FUNCTIONAL ACTIVITIES IN ADOLESCENTS 

WITH COMPLEX DISABILITIES: A CASE STUDY
L. Samsonienė, S. Zvicevičienė, M. Lučiūnienė

Keywords: complex disability, movement dynamics, social re-
lationships, dance therapy, dance folklore.

Summary
Human functional activity is an integral multidimensional com-

ponent defined as the actions that a person performs in an autono-
mous and motivated manner in order to achieve meaningful per-
sonal well-being. The aim of this case study was to determine the 
individual effects of dance folklore on the movement dynamics and 

the development of social connection in adolescents with complex 
(severe) disabilities. The study was conducted in City’s School from 
1 October 2020 to 8 March 2021. The school administration and 
parents were well informed about the aim/reason for study, gave 
their consent for the filming of the sessions and the dissemination 
of data. The subjects participated in a dance folklore programme 
adapted for adolescents with complex disabilities, which was ba-
sed the methodology of S. Zvicevičienė (2018). Ten individual 30 
min long sessions took place twice a week. Personal data were co-
ded, thus ensuring data anonymity.  Three 13-year-old boys with 
complex (severe) disabilities were selected using convenience sam-
pling method   sampling method. Research methods: "Body ana-
lysis method" by N. J. Oganesian (russ. Н.Ю. Оганесян, 2009), 
filming, observation and analysis of empirical data were perfor-
med using Microsoft Office package. The results of the study re-
vealed that folklore dancing was an positive experience for the su-
bjects’ emotions and development of social relations, as well as 
helped to improve the general dynamics of movements. The study 
found that the characteristics of the complex disability had diffe-
rent effects on the subjects’ movement dynamics and the emotio-
nal climate between the subject and the therapist.
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