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 Gestotyros ir metodinių priemonių rengimo skyrius (toliau – GMPRS) Lietuvos kurčiųjų ir            

neprigirdinčiųjų centre buvo įsteigtas 2006 m. liepos 3 d. Taigi šią vasarą GMPRS švenčia 5 metų                

gimtadienį 

 Dabartiniai skyriaus darbuotojai – Ieva Čirbaitė, Mantė Grikpėdytė, Nijolė Pivorienė, Ieva           

Pečiulytė, Rasa Kaunelytė, Vaida Baniackaitė, Milda Pošiūtė-Žebelienė, Tomas Kuzminskis ir Vaida           

Ivanauskienė (šiuo metu Vaida I. yra vaiko priežiūros atostogose). 

 Dabar ir mes patys, GMPRS darbuotojai, juntame, kad esame tikras, jau „ūgtelėjęs“            

kolektyvas. Kiekvieną čia dirbantį žmogų galima apibūdinti kaip nuolat siekiantį vis didesnės            

kompetencijos – dalis darbuotojų dirbdami GMPRS krimto ir pabaigė aukštuosius mokslus, kita            

dalis – studijuoja šiuo metu. Visi dalyvauja su kurčiųjų ugdymu, švietimu ir lietuvių gestų kalbos               

mokymu susijusiose veiklose. Taigi kiekvienas iš mūsų – individualiai įdomus žmogus, tačiau            

dirbdami kartu siekiame bendrų tikslų. 

 GMPRS vedėja, Ieva Čirbaitė, yra atsakinga už visų skyriaus kuruojamų projektų sklandžią            

vykdymo eigą ir rezultatus. Ji skyriuje dirbo nuo pirmosios įsteigimo dienos. Pradžioje – kaip gestų               

kalbos aprašų rengėja, vėliau buvo paskirta mokymo ir metodinių priemonių rengimo specialiste,            

nuo 2007 m. – vedėja. Dirbdama pabaigė gestų kalbos studijų programą Vilniaus kolegijoje ir įgijo               

vertėjo-referento kvalifikaciją. Šiuo metu studijuoja Mykolo Romerio universitete. 

 Vienas svarbiausių skyriaus projektų – Lietuvių gestų kalbos žodyno pildymas ir           

tobulinimas. Didžiausią lietuvių gestų kalbos leksinių vienetų kaupimo ir sisteminimo darbą dirba            

„mažosios bitės darbininkės“ – GMPRS skyriaus darbuotojai. Šiuo metu žodyną pildo ir tobulina             

Nijolė Pivorienė, Ieva Pečiulytė, Rasa Kaunelytė, video medžiagą žodynui montuoja Tomas           

Kuzminskis. Šie kurtieji – ne tik atsakingai dirba šį, tiesioginį, savo darbą, bet yra ir tikrai                

įvairiapusės asmenybės, pvz., Nijolė Pivorienė dirba lektore Vilniaus kolegijoje ir taip pat dėstė             

Vilniaus pedagoginiame universitete (lietuvių gestų kalbą), yra aktyvi keliautoja, Ieva Pečiulytė           

taip pat yra dirbusi lektore (dėstė lietuvių gestų kalbą pradedantiesiems), dalyvauja įvairiose            

projektinėse veiklose, kuriose reikalinga kurčiojo kaip gero lietuvių gestų kalbos žinovo           

kompetencija, Rasa Kaunelytė – jauniausia mūsų darbuotoja, skyriuje dirba vos vienerius metus,            

tačiau veiklumu nenusileidžia kitiems – yra aktyvi orientacininkė. Tomą Kuzminskį žino ne tik             

kiekvienas kurčiasis, bet turbūt ir kas antras girdintysis – jis profesionalus orientacininkas,            

daugelio prizinių vietų laimėtojas Europoje ir pasaulyje. Žodyną ne vienerius metus pildė ir             

menkiausius gestų kalbos segmentus duomenų bazėje žymėjo Vaida Ivanauskienė, šiuo metu ji            

„dirba mama“ (yra vaiko priežiūros atostogose). 



 Kurtiesiems talkina ir girdinčios gestų kalbos specialistės – Vaida Baniackaitė ir Mantė            

Grikpėdytė. Vaida Baniackaitė dar studijuodama VPU Lituanistikos fakultete pasirinko ir iš klausė            

specialų gestotyros ir lietuvių gestų kalbos kursą, todėl veiklą GMPRS rinkosi sąmoningai (pradėjo             

dirbti nuo 2008 metų). Mantė Grikpėdytė skyriuje dirba nuo 2007 metų, laisvalaikiu savanoriauja             

Lietuvos Carito projekte. Vaida, Mantė, Nijolė ir Ieva P. ne tik dirba prie Lietuvių gestų kalbos                

žodyno – jos taip pat aktyviai talkina ir mokymo bei metodinių priemonių rengėjams tikrindamos ir               

tikslindamos vaizdo medžiagą, tekstus. 

 Nors pagrindinė skyriaus veikla (kaip jau minėjome) – Lietuvių gestų kalbos žodyno            

duomenų bazės rengimas bei tobulinimas, bet dažniau apie GMPRS veiklą sužinoma sklaidant            

GMPRS parengtas mokymo ir metodines priemones. GMPRS šiuo metu bene vienintelis skyrius            

Lietuvoje, koordinuojantis reikalingiausių specialiųjų mokymo priemonių kurtiesiems ir        

neprigirdintiesiems atranką ir parengimą. Už mokymo priemonių peržiūros ir tikrinimo darbus           

atsakingas praktiškai visas kolektyvas. 

 GMPRS iniciatyva yra rengiamos priemonės, skirtos ne tik kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų           

mokymui, bet ir girdintiesiems lietuvių gestų kalbos vartotojams, pvz., išleistas „Kompiuterinis           

lietuvių gestų kalbos gramatikos vadovėlis“, „Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos mokymosi          

programa“ (2011 m. numatoma išleisti antrosios pakopos lietuvių gestų kalbos mokymosi           

programa) ir teminiai žodynai, kuriuose terminai pateikti lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba. 

 Darbų dar daug, todėl tikimės ir toliau turėti entuziazmo bei galimybių juos įgyvendinti. 

 

Skyriaus darbuotojai: 

 

Ieva Čirbaitė 

 

         Ieva Pečiulytė 



 

     Mantė  Grikpėdytė 

 

 

 Milda Pošiūtė  Žebelienė  

 

 

        Nijolė Pivorienė 

 

 

         Rasa Kaunelytė 



 

 

       Vaida Baniackaitė 

 

 

       Tomas Kuzminskis 

 

 


