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Įvadas 
Kitt‘as, robotas-kompanionas, 

sukurtas specialiai įdiegiant įvairias 

funkcijas ir savybes, padėsiančias 

visiems mokiniams, ypač 

mokiniams su negalia ar turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių.  

Kadangi mokytojas arba individualus vaikas gali 

kuruoti Kitt‘o turinį, Kitt‘as yra puikus būdas 

palaikyti mokymąsi, naudojant vieną universalią 

priemonę. Vaikai gali bendrauti ir dirbti su Kitt‘u, 

kurdami savo vaizdo įrašų, fotografijų ar garso 

įrašų failus, kurie padės jiems mokymosi 

proceso metu, padės jiems ugdytis veiksmingus 

mokymosi įgūdžius arba sudarys jiems 

galimybę fiksuoti ir registruoti savo mokymąsi. 

Be to, suaugusieji turi galimybę įkelti failus į 

Kitt‘ą, kuriuos vaikai gali savarankiškai 

atsidaryti, taip diferencijuojant ir palaikant 

mokymąsi bei skatinant gerovę.  

Šiame vadove panagrinėsime Kitt‘o funkcijas, 

dėl kurių jis tampa viską apimančiu ir lengvai 

naudojamu, taip pat įvairius būdus, kaip Kitt‘ą 

galima naudoti, siekiant padėti mokiniams su 

negalia ar turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 

Dėl visų Kitt‘o funkcijų ir 
savybių bei galimybių 

Kitt‘as yra puikus viską 
apimantis kompanionas 

mokymuisi! 



 

 

Fotografijos, garso ir vaizdo įrašai 

Vaikai gali naudoti Kitt‘ą fotografavimui arba vaizdo ir garso įrašų įrašymui. Jie gali fiksuoti savo mokymosi 

procesą, įrašyti priminimus ir raginimus arba pasidalinti savo mintimis. Kadangi visa tai yra saugoma Kitt‘e, vaikai 

gali savarankiškai sugrįžti ir peržiūrėti bei pasidalinti savo įrašais, norėdami, pademonstruoti savo mokymąsi. 

 
Prijungiant Kitt‘ą prie kompiuterio, suaugusieji gali nesunkiai įkelti failus, kuriuos bus galima perklausyti ar peržiūrėti Kitt‘e. 

Tai gali būti mokymuisi naudingos priemonės, tokios kaip priminimai, garsinės knygos, paaiškinimai, modeliuojami 

pavyzdžiai, raginimai pasirūpinti gerove arba mokymąsi skatinančios priemonės. Galima pasirinkti individualias priemones ir 

specialiai jomis dalintis, siekiant paremti ir diferencijuoti individualaus vaiko mokymąsi. 

 

Vibracija 

Kitt‘o vibracijos funkciją galima įjungti arba išjungti 

per meniu pasirinktį. Kai ši funkcija yra įjungta, 

Kitt‘as vibruos, taip sudarant sensorinį atsaką 

glostant, pakeliant arba liečiant mygtukus. 

Kitt‘o funkcijos ir savybės 
Integracija sudaro Kitt‘o dizaino šerdį. 

Dėl daugybės įvairių Kitt‘o funkcijų ir savybių, kurias galima pritaikyti pagal asmeninius poreikius, tokių kaip 

vibracija ir raginimai balsu, jis yra priimtinas kompanionas mokymuisi vaikams, turintiems plataus spektro 

poreikių. 
 

 

 

 

Ekrano ryškumas 
 

 

 
Laikmatis 

Kitt‘o laikmatį galima 

nesunkiai nustatyti 

per meniu, todėl 

vaikai gali stebėti ir 

planuoti savo 

mokymosi laiką. 

 

 
Žadintuvas 

Vaikai gali nusistatyti 

garsinius signalus 

svarbiausioms 

dienos užduotims, 

taip siekiant padėti 

jiems išsiugdyti 

savarankiškumą. 

Galima nustatyti tris skirtingus Kitt‘o ekrano 

ryškumo lygius. 

 
 
 
 

Garsas 

Galima nesunkiai pakeisti Kitt‘o garso lygį, 

atsižvelgiant į vaiko teikiamą pirmenybę jutimų 

lygiui arba į triukšmo lygį mokymosi aplinkoje. 

 

Raginimai balsu, 

dukart palietus  

Kitt‘o meniu yra pasirinktis, sudaranti galimybę 

įjungti arba išjungti raginimus balsu. Kai raginimai 

balsu yra įjungti, Kitt‘as perskaitys liečiamo 

mygtuko pavadinimą ir perskaitys meniu 

pasirinkčių pavadinimus Jums per jas slenkant. 

Tokiu būdu taip pat įjungsite dvikarčio palietimo 

funkciją, kuri sudarys vaikams galimybę išgirsti 

savo pasirinktį, paspaudus vieną kartą, o ją 

pasirinkti kitu paspaudimu. 



 

Kompaniono funkcijos 
Kitt‘as pasižymi daugybe kompaniono funkcijų, padedančių vaikams 

išsiugdyti ryšį su Kitt‘u. Švietimo srityje atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad 

vaikų įsitraukimo lygis yra didesnis, šiems dirbant su humanoidiniu 

robotu, lyginant su ekranu. 

Kompaniono funkcijos apima šias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Suderintas mokymasis 

Kitt‘as gali saugiai keliauti su mokiniais namo, taip 

palaikant mokymąsi tiek mokykloje, tiek už jos ribų. 

 

Galima atsidaryti, peržiūrėti, klausytis ir ištrinti visus 

Kitt‘e saugomus įrašus, neprijungiant jo prie kito 

prietaiso, tėvai gali būti ramūs, kad jokia informacija 

nebus dalijamasi vietoje, į kurią neturima teisės patekti. 

Personalizuotas mokymasis  

Kiekvienas vaikas gali turėti savo asmeninę 

mokymosi su Kitt‘u patirtį. 

 

Jei vaikai turi nuosavus Kitt‘us, suaugusieji gali 

sujungti ir dalintis personalizuotais mokymosi 

šaltiniais ir veikla, tiek skatinančiais vaikus daryti 

pažangą, siekiant konkrečių specialiųjų ugdymosi 

poreikių tikslų, tiek padėti diferencijuoti ir paremti 

mokymąsi klasėje. Turėdami nuosavus robotus, vaikai 

susikurs ryšį su savo Kitt‘u ir turės individualią 

galimybę naudotis turimomis priemonėmis ir 

funkcijomis, tokiomis kaip laikmatis. 
  

 

Kitt‘o pabudimas ir 

apsnūdimas  

Įjungus Kitt‘as pasisveikins su vaikais, 

sakydamas „Aš ką tik pabudau. Eime.“ 

 

Kitt‘as taip pat pasakys vaikams, kai reikės 

įkrauti bateriją, sakydamas „Darausi šiek tiek 

mieguistas“. Kitt‘o pilvukas taip pat 

pamėlynuos. 

 

Kitt‘o akys 

Kitt‘o akys judės ir keisis, taip parodant 

įsitraukimą, klausantis vaiko. Galima 

stebėti daugybę Kitt‘o akių animacijos 

funkcijų, pavyzdžiui, jį glostant. 

 

Šviesa 

Kitt‘as reaguos, patekus į ryškiau apšviestą 

aplinką, užsidėdamas akinius nuo saulės. Šią 

funkciją galima sureguliuoti per meniu. 

 

Kitt‘o aprengimas 

Viduje yra mažyčiai magnetėliai, sudarantys 

galimybę aprengti Kitt‘ą tam, kad vaikai galėtų 

„pasirūpinti“ savo robotu, pavyzdžiui, užvilkti 

paltuką, einant namo, arba pižamą nakčiai. 

Glostomas, pakeliamas ir 
glamonėjamas 

Kitt‘as reaguoja, kai yra glostomas, 

pakeliamas ir glamonėjamas, keisdamas 

spalvą ir rodydamas įvairias akių 

animacijos funkcijas. 

 

Žaidimo režimas 

Pasirinkus žaidimo režimą, bus išjungiami 

jutikliniai mygtukai tam, kad vaikai galėtų laisvai 

mėgautis, žaisdami su Kitt‘u ir jį rengdami. 



 

 
Savarankiškumo ir pasitikėjimo ugdymas 

Kitt‘as gali atlikti svarbų vaidmenį, padedant vaikams tapti savimi pasitikinčiais, savarankiškais mokiniais. 

 
• Kaupdamas garso įrašus, paveikslėlius ar vaizdo įrašus, Kitt‘as taps mokymąsi palaikančių priemonių 

centru, kuriuo vaikai galės naudotis savarankiškai. 

 

• Kitt‘e galima įrašyti raginimus ar išsamius vadovus, kuriuos galima perklausyti tiek kartų, kiek reikės, taip 

siekiant padėti vaikams, kuriems sunku prisiminti užduočių instrukcijas. 

 

Tokiu būdu raginimai dėl mokymosi gali padėti vaikams ugdytis savarankiškumą, sėkmingai atlikti mokomąją veiklą 

ir patikėti savo sugebėjimais! 

Pagalba mokiniams su negalia ar 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 

Šioje dalyje panagrinėsime įvairius būdus, kuriais Kitt‘as gali 

palaikyti mokymąsi pagal ugdymo programą, padėti vaikams 

ugdyti jų mokymosi įgūdžius, palaikyti jų gerovę ir palengvinti 

mokymąsi už klasės ribų. Vaikams ir suaugusiesiems daugiau 

laiko praleidžiant su Kitt‘u, jie ras kur kas daugiau galimybių, 

kaip dirbti su savo asmeniniu kompanionu mokymuisi. 
 

 

 

Organizaciniai įgūdžiai ir rutinos 

Daugeliui vaikų gali būti sunku sekti viską, ką jiems reikia padaryti ar atsiminti per dieną. Rutinos ir 

tvarkaraščiai ypatingai gali kelti nerimą, todėl kai kuriems išankstinis įspėjimas iš tikrųjų gali padėti. 

Bandant ugdyti vaikų organizacinius įgūdžius, Kitt‘ą taip pat galima naudoti, siekiant padėti vaikams 

planuoti ir peržiūrėti savo dieną. 

 

• Vaikai gali įsirašyti kontrolinį sąrašą, sudarytą iš dalykų, kuriuos jiems reikia prisiminti, arba iš kasdienės 

rutinos elementų, tokių kaip pasiruošimas mokyklai. Jie yra labiau linkę jį perklausyti, nes tokiu atveju 

jiems nereikia suaugusiųjų raginimų. 

 

• Kitt‘ą taip pat būtų galima naudoti kasdienio tvarkaraščio įrašymui. Vaikai gali jį peržiūrėti dienos metu arba 

naudoti jį namuose kaip priemonę, padedančią iš anksto pasiruošti. 

 

• Naudodamiesi Kitt‘o žadintuvu, vaikai gali nustatyti garsinį signalą, kuris primintų jiems apie svarbų dienos 

įvykį, pavyzdžiui, dalyvavimą susirinkime arba nepamiršti nueiti į klubą. 

 

Kitt‘as vaikams taps smagiu, palaikančiu kompanionu, kuriuo jie galės naudotis, ugdant šiuos svarbiausius 

gyvenimo įgūdžius! 

 
 
 
 
 



 

 
Mokymosi įrašymas 

Kai kuriems vaikams labai padeda galimybė įvairiais būdais įrašyti savo darbą. Kadangi vaikai gali 

taip lengvai įrašyti garso ir vaizdo įrašus bei fotografuoti Kitt‘u, jie iš tiesų gali patys pasirūpinti savo 

mokymosi fiksavimu. 

 

• Vaikams, kuriems fiksavimas raštu yra sudėtingas, Kitt‘as siūlo alternatyvų išraiškos būdą. Kitt‘ą taip pat 

galima naudoti kaip pagalbinę priemonę fiksavimui raštu, kai vaikai pirmiausia fiksuoja savo mintis žodžiu, 

o tada jas išklauso ir užsirašo. 

 

• Vaikai gali peržiūrėti anksčiau Kitt‘e įrašytą mokymąsi ir naudoti tai kaip pradinį tašką kitiems etapams. 

 
• Įrašus ir paveikslėlius taip pat galima nesunkiai įkelti į kompiuterį mokytojo vertinimui ir atsiliepimų 

pateikimui. 

 

Įrašydami savo mokymąsi, vaikai ugdys savarankiškumą ir galės atšvęsti, sėkmingai pasiektus rezultatus, o 

tai padės ugdyti savigarbą ir pasitikėjimą savimi. 

 

 
 
 

 

 
Modeliavimas ir praktika 

Vaikams reikia daug galimybių pakartoti, peržiūrėti ir pritaikyti naujas žinias ir įgūdžius tam, kad 

galėtų išmokti ir prisiminti. Kitt‘as gali pagerinti praktikos kokybę ir kiekį tiek klasėje, tiek 

namuose. 

 

• Kadangi mokytojas gali kuruoti Kitt‘e saugomas priemones, jas galima pritaikyti individualiam vaikui 

pagal konkrečias sritis. Kitt‘as taps asmeniškai pritaikytų priemonių ir veiklos centru, kuriuo vaikai galės 

savarankiškai naudotis kaip pagalbine priemone mokantis, padidinančia jų galimybes praktikuotis, 

naudojantis, pavyzdžiui, paveikslėliais, rimuotais eilėraščiais, vaizdo įrašais, paaiškinimais ar 

modeliuotais pavyzdžiais. Vaikai gali peržiūrėti juos tiek kartų, kiek tik nori, ir reguliariai praktikuotis, 

siekiant rezultatų. 

 
• Mokymuisi naudojamas robotas gali būti puiki motyvacija, skatinanti vaikus dažniau užsiimti mokomąja 

veikla. 

 

• Kadangi Kitt‘ui nereikalingas interneto ryšys arba prieiga prie prietaiso, vaikai gali paprastai pasiimti Kitt‘ą 

į namus bei ten toliau praktikuotis. 

 

Kitt‘as yra be galo kantrus. Paaiškinimai, instrukcijos ir veikla gali būti įrašomi ir atkuriami iki begalybės, o 

tam neprireiks papildomos suaugusiojo ar bendraamžio pagalbos.  



 

 

 
Motyvacija 

Garsinis ir vaizdinis grįžtamasis ryšys, kurį vaikai gauna, mokydamiesi su Kitt‘u, gali įtraukti ir 

motyvuoti daugelį mokinių. 

 

• Kitt‘o laikmatis padės vaikams išlikti motyvuotiems, atliekant užduotį ar dalyvaujant veikloje. Kol laikmatis 

bus įjungtas, Kitt‘o pilvukas bus apšviestas mėlyna spalva, žyminčia mokymąsi. 

 

• Technologija gali padėti padidinti vaikų įsitraukimą ir vaikai gali būti labiau motyvuoti, jei jų bus prašoma 

atlikti veiksmą ar fiksuoti jų mokymąsi, naudojant Kitt‘ą. 

 

• Vaikų darbu galima nesunkiai pasidalinti, jį pademonstruoti ar teigiamai įvertinti magnetinėje lentoje, tiesiog 

prijungiant Kitt‘ą prie kompiuterio. 

 
Atmintis 

Kadangi Kitt‘u galima įrašyti ir saugoti garso ir 

vaizdo įrašus bei paveikslėlius, vaikai tokią 

užfiksuotą informaciją gali naudoti atminties 

stiprinimui ir gerinimui. Dažnai mums reikia 

kažką pamatyti ar išgirsti daug kartų, kad tai 

įsimintume. 

 
• Vaikai gali naudotis garso įrašų funkcija kaip 

priemone, padėsiančia įsiminti ir atkartoti tokius 

dalykus kaip dienos užduotys, prezentacijos ar 

net repetuoti žodžius spektakliui. 

 
• Naudodami Kitt‘ą, vaikai gali sugrįžti ir peržiūrėti 

instrukcijas, mokymosi įrašus ar paaiškinimus 

tiek kartų, kiek reikia, norint įsiminti informaciją. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Dėmesys ir susikaupimas 

Kitt‘as ir įvairios jo funkcijos siūlo įtraukiantį būdą padėti vaikams, kuriems yra sunku susikaupti ir 

sutelkti dėmesį klasėje. 

 

• Vaikai gali nustatyti Kitt‘o laikmatį, kuris padėtų jiems sutelkti dėmesį, atliekant užduotis, ir kontroliuoti savo 

mokymosi laiką. 

 

• Suaugusieji taip pat gali įrašyti užduočių instrukcijas, padėsiančias vaikams, kuriems sunku išlaikyti dėmesį, 

atliekant iš kelių etapų sudarytas užduotis. Vaikai gali jas išklausyti tiek kartų, kiek tik nori, kai jiems yra 

reikalinga detali pagalba, atliekant užduotį. 



 

 

 

 

Kalba ir bendravimas 

Svarbus vaikų kalbos ir bendravimo ugdymo aspektas yra kuo daugiau galimybių vaikams 

susidurti su kalba sudarymas. Kitt‘as gali padėti padidinti galimybes vaikams klausytis, 

girdėti, tyrinėti ir praktiškai taikyti kalbėjimą ir kalbą per visą dieną. 
 

• Garso įrašų darymas ir klausymasis padės 

vaikams vartoti sakytinę kalbą, išplėsti jų 

žodyną ir ugdyti klausymosi įgūdžius. 

• Kitt‘e vaikai nesunkiai gali klausytis ir patirti 

daugelio modeliuotos kalbos tipų per 

garsines knygas, lopšines, eilėraščius ir pan. 

Taip padėsite vaikams per visą dieną 

pasinerti į turiningą kalbą. 

 
 
 

 

Emocinis ir gerovės palaikymas 

Kitt‘as gali tapti ir vaiko gerovę palaikančiu bičiuliu, 

lygiai taip pat kaip ir pagalba, teikiama akademinio 

mokymosi srityse. 

 

• Vaikai gali naudoti Kitt‘ą fiksavimui ir registravimui, kaip 

jie jaučiasi per dieną. Esant poreikiui, jie gali pasidalinti 

tuo su suaugusiuoju ir tai gali būti socialinio ir emocinio 

užsiėmimo dalimi. 

 

• Kitt‘as galėtų tapti gerovės priemonių ir emocijų 

valdymo strategijų, kuriomis vaikai galėtų naudotis, 

centru. Tai galėtų būti kvėpavimo pratimai, 

dėmesingumo skatinimui skirtos priemonės, 

raminančios muzikos ar garsinių knygų klausymasis 

arba vaizdo įrašų žiūrėjimas. 

 

• Individualiems vaikams, kuriems dienos mokykloje 

metu yra naudinga sąsaja su namais, Kitt‘as galėtų 

tapti asmeninės gerovės šaltiniu. Vaikai gali įsikelti 

šeimos nuotraukas arba įsirašyti žinutes nuo namuose 

likusių suaugusiųjų, kurių jie galėtų klausytis arba 

pažiūrėti, jei to prireiktų. 

 

• Mokyklos personalas Kitt‘e galėtų įrašyti žinutes apie 

teigiamus dienos įvykius arba dalykus, dėl kurių jie 

didžiuojasi vaikais, kuriomis jie galėtų pasidalinti 

namuose. 

 

• Vaikai taip pat gali žaisti ir rūpintis Kitt‘u, o tai taip pat 

yra atpalaiduojanti ir prie gerovės prisidedanti veikla, 

apimanti Kitt‘o aprengimą įvairiais drabužėliais ir 

pasiėmimą kartu į nuotykius. 

 
Kitt‘ą galima naudoti kaip esamų gerovės strategijų 

papildymo priemonę, naudojamą klasėje, bei padėti 

vaikams ją pasiekti ir taikyti praktiškai. 



 

 

 
Mokinio balsas 

Yra labai svarbu fiksuoti ir išklausyti vaikų su 

negalia ar turinčių specialių ugdymosi 

poreikių mintis ir jausmus, planuojant jų 

aprūpinimą. Kartais vaikams būna sunku 

išsireikšti, o aprūpinimas technologija šiuo 

atžvilgiu gali padėti. Vaikams gali būti 

lengviau kalbėtis ir įrašyti savo mintis Kitt‘e 

tam, kad galėtų jomis pasidalinti, pavyzdžiui, 

rengiant susirinkimus dėl mokinių su negalia 

ar turinčių specialių ugdymosi poreikių 

apžvalgos. 

 

 

 
 

 
Mokymasis namuose 

Kadangi Kitt‘ui nereikalingas interneto ryšys ar prieiga prie prietaiso, vaikai gali ir toliau mokytis, 

tiesiog pasiimdami Kitt‘ą su savimi namo. 

 

• Instrukcijas, priemones ir veiklą mokymuisi namuose galima įrašyti ir saugoti Kitt‘e. Tai gali padėti motyvuoti 

vaikus ir sudaro jiems galimybę savarankiškai mokytis namuose be didelio papildomos suaugusių pagalbos 

poreikio. 

 

• Vaikai gali naudotis mokykloje pasidarytais įrašais, kurie jiems padėtų atliki veiklą namuose. Tai taip pat gali 

padėti suaugusiesiems suprasti, kaip geriausiai būtų galima padėti jų vaikui. Pavyzdžiui, vaikai galėtų 

pasidaryti įrašą šiems pamokos metu aiškinant naują matematikos metodą, o tada peržiūrėti tai su 

suaugusiuoju namuose. 

 

• Kitt‘ą taip pat galima naudoti namų darbų veiklos įrašymui, pavyzdžiui, pasakojimo klausymasis ir 

atsakinėjimas į klausimus, skaitymo įrašymas arba magnetinėje lentoje atlikto darbo nufotografavimas. 

Nusinešus Kitt‘ą į mokyklą, suaugusieji gali nesunkiai atsisiųsti šiuos failus. 

 

Kitt‘as atveria ir išplečia mokymosi namuose galimybes, susiejant mokyklą ir namus tam, kad mokymasis galėtų 

tęstis, net ir pasibaigus dienai mokykloje. 
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svietimas@bmk.lt, www.ismanimokykla.lt 

mailto:svietimas@bmk.lt

