
Vykdant Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2009–2012          

metų programą, 2011 metais išleistos mokymo priemonės: 

 

 

D. Bakanienė, J. Tumosienė, Mano pasaulis, pratybų sąsiuvinis, Vilnius, Vaistų žinios,

2011. 

Mokymo priemonė skirta neformaliajam ugdymui, kurio vykdytojas – auklėtojas,         

ugdantis mokinių gyvenimo įgūdžius neformaliojo ugdymo metu (popamokinėje        

veikloje). Mokomoji medžiaga priemonėje išdėstyta šiuose gyvenimo įgūdžių ugdymo         

skyriuose: savęs pažinimas ir savikūra, šeima ir lytiškumas, pilietiškumas,         

tautiškumas, tradicijos, buities kultūra ir sveika gyvensena, žmogaus sauga,         

finansiniai įgūdžiai ir karjera, aplinkos pažinimas ir ekologija. Kiekvienai temai          

mokymo priemonėje pateikti originalūs tekstai, jų ištraukos, mokomąją medžiagą         

padedančios įsisavinti ir įtvirtinti užduotys: tekstai, žodynai, anketos, kryžiažodžiai,         

iliustruoti dialogai, kūrybinės ir loginės  užduotys. 

  



 

S. Koroliovė, M. Pošytė, Sintaksė ir skyryba, Vilnius, Homo liber, 2011. 

Mokymo priemonė „Sintaksė ir skyryba“ – pirmoji tokia priemonė klausos sutrikimą           

turinčių mokinių kalbinėms kompetencijoms ugdyti. Sintaksė yra vienas svarbesnių         

kalbos mokslų skyrių, padedančių klausos sutrikimą turintiems mokiniams formuoti         

taisyklingo kalbėjimo, skyrybos, minčių reiškimo įgūdžius. Mokydamiesi sintaksės,        

mokiniai mokosi žodžių junginių, sakinių sudarymo ir tekstų kūrimo, įgydami teksto           

suvokimo pagrindus. Priemonė padės ugdyti ne tik komunikavimo valstybine lietuvių          

kalba, bet ir mokymosi, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, kadangi joje          

pateikta daugiau nei per dešimtmetį rinkti, su vaikais praeiti ir patikrinti sintaksės ir             

skyrybos užduočių ir pagalbinių lentelių komplektai, kryžiažodžių bei rebusų         

rinkiniai, paįvairinsiantys mokymo(si) procesą. Mokymo priemonę „Sintaksė ir        

skyryba“ sudaro du dideli skyriai: sintaksės ir skyrybos. Sintaksės skyriuje pateiktos           

sakinio, žodžių junginio apibrėžimai; nurodytos sakinių rūšys; išsamiai aptartos         

pagrindinės ir antrininkės sakinio dalys. Skyrybos skyriuje aptartos vientisinio ir          

sudėtinio sakinio rūšys, jų sudarymo ir skyrybos taisyklės. Nors priemonė skiriama           

5–10 klasių mokiniams, tačiau, atsižvelgiant į atnaujintų pagrindinio ugdymo         

bendrųjų programų rekomendacijas, kiekvienas surdopedagogas galės naudoti ją        

pritaikydamas prie ugdytinių raidos ypatumų, turimų žinių ir gebėjimų. Priemonė          

„Sintaksė ir skyryba“ tinka ir bendrojo lavinimo mokyklų specialiesiems         

pedagogams, logopedams, dirbantiems su klausos, kalbos, mokymosi sunkumų        

turinčiais vaikais, kadangi ji pasižymi praktinių užduočių gausa, novatoriškais temų          

įtvirtinimo metodais, aiškiomis instrukcijomis, patraukliu apipavidalinimu. 



 

R. Bagdonaitė, M. Burneckytė, A. Jurelė, V. Kavaliauskaitė, N-14. Sudėtingos          

gyvenimo situacijos ir pasirinkimų galimybės, Vilnius, DIZI, 2011. 

Tai dvikalbė mokymo priemonė, skirta paaugliams, turintiems klausos sutrikimų.         

Priemonėje pateikiamos jaunimui aktualios temos apie sveiką gyvenimo būdą         

(mitybą, miegą, higieną, fizinį aktyvumą) ir jam priešingus dalykus – mitybos           

sutrikimus (anoreksiją, bulimiją), žmogaus psichinės sveikatos sutrikimus –        

depresiją bei polinkį į savižudybę, priklausomybes (rūkymą, alkoholį, narkotikus),         

elgesio sutrikimus (smurtavimą). Įtraukta ir emigracijos tema, kuri šiandien aktuali          

kiekvienam jaunam Lietuvoje gyvenančiam žmogui. Visos šios temos analizuojamos         

pateikiant konkrečias gyvenimiškas situacijas, anonimiškus jas patyrusiųjų       

liudijimus, siūlomos ir pasirinkimo galimybės – kaip tokiose situacijose žmogus          

pasielgia arba turėtų pasielgti. 

 

2011 metais išleisti 2 aiškinamieji žodynai lietuvių gestų kalba: 



 

TEISĖS TERMINAI, medžiagos rengėjai: Sonata Balevičienė, Vaida Baniackaitė,        

Tomas Ivanauskas, Ieva Pečiulytė-Silaeva, Violeta Stankutė-Komarovskaja, Vilnius,       

Elektroninės leidybos namai, 2011. 

 

 

PSICHOLOGIJOS TERMINAI, medžiagos rengėjai: Vaida Baniackaitė, Tomas Ivanauskas,               

Ieva PečiulytėSilaeva, Justina Šimulionytė 

Vilnius, Elektroninės leidybos namai, 2011. 


