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LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRO VEIKLŲ 

ŠALYJE 2019 M. ATASKAITA 

 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro (toliau – Centro) švietimo 

pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyrius 2019 m. organizavo 2 seminarus šalies mokytojams, 

švietimo pagalbos specialistams ir tėvams: 

Tarptautinis seminaras „Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų klausos reabiltacija ir ugdymas“, 

kuriame pranešimus skaitė mokslininkai ir specialistai iš Lietuvos (Vilniaus universiteto), Austrijos, 

ir Latvijos.  

Seminaras „Ugdome mokinius, turinčius klausos sutrikimų: Ką žinoti?  

Seminaruose dalyvavo 98 dalyviai iš įvairių Lietuvos mokyklų, pedagoginių 

psichologinių tarnybų, tėvai.  

Kartu su UAB „Biomedika“ organizuotas seminaras „Mano vaiko klausa“.  

3 surdopedagogės dalyvavo 5 dienų pažintiniame vizite apie vaikų, turinčių klausos 

sutrikimų ar kochlerainius implantus, ugdymą ir klausos reabilitaciją Austrijoje. 

Vestos 2373 individualios tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo pratybos 87 

vaikams, turintiems klausos sutrikimų arba kochlearinius implantus, lankantiems ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo mokyklas ir negaunantiems surdopedagogo pagalbos. Pratybas lankė 66 vaikai iš 

Vilniaus miesto, 21 – iš Vilniaus rajono, Molėtų, Marijampolės, Panevėžio, Šalčininkų, Biržų, 

Vilkaviškio, Utenos, Visagino, Elektrėnų, Kelmės, Švenčionių rajonų. Surdopedagogė vedė 

pratybas 2 mokiniams, turintiems klausos ir regos sutikimus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo 

centro kurčneregių ugdymo skyriuje. Taip pat tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo pratybos 

buvo vedamos 3 mokiniams – Vilniaus „Vilties“ specialiojoje mokykloje - daugiafunkciniame 

centre bei buvo teikiamos konsultacijos šiose mokyklose dirbantiems mokytojams ir švietimo 

pagalbos specialistams.  

Per metus suteiktos 1200 surdopedagogo ir psichologo konsultacijos tėvams, 

auginantiems vaikus, turinčius klausos sutrikimų arba kochlearinius implantus.  

Suteikta 41 konsultacija savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų ir bendrojo 

ugdymo mokyklų švietimo pagalbos specialistams/mokytojams, iš jų - 12 konsultacijų mokytojams 

ir švietimo pagalbos specialistams, Joniškio rajono,  Jonavos, Vilkaviškio rajono, Biržų, Panevėžio, 

Kelmės, Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklose ir pedagoginėse psichologinėse tarnybose. 

Organizuotos 5 metodinės dienos Druskininkų, Šakių, Kelmės, Skuodo, Vilniaus rajono švietimo 

pagalbos specialistams ir mokytojams, kurių metu jie susipažino su vaikų, turinčių klausos 

sutrikimų ar kochlerainius implantus, ugdymu ir klausos abilitacijos ir reabilitacijos būdais, stebėjo 

praktines veiklas. 

Vaikams ir tėvams, lankantiems individualias tarties, kalbos mokymo ir klausos 

lavinimo pratybas skyriuje, organizuoti 2 edukaciniai renginiai, skirti Motinos dienai ir Kalėdinė 

šventė. 

Bendradarbiaujant su 18 savivaldybių pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis 

atliktas 117 mokinių, turinčių klausos sutrikimų ar kochlearinius implantus, specialiųjų ugdymosi 

poreikių vertinimas, pateiktos rekomendacijos. 85 iš jų nustatyti dideli ar labai dideli specialieji 

ugdymosi poreikiai.  

 

Vyko aktyvus bendradarbiavimas su Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir 

neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA dėl pirminės pagalbos teikimo šeimoms, po klausos 

sutrikimo diagnozavimo jų vaikui (-ams) organizavimo. Suteiktos konsultacijos 8 tėvams, po 

klausos sutrikimo diagnozavimo jų vaikams. Skaityti pranešimai tėvams apie sutrikusios klausos 

vaikų ugdymą Pagavos organizuotuose tėvų mokymuose.  

 

Centro veiklos pristatytos svečiams iš Belgijos ir Slovėnijos kurčiųjų mokyklų bei 

Vilniaus universiteto, Mykolo Riomerio universiteto, Vilniaus kolegijos.  
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Parengti ir išspausdinti 33 informaciniai ir šviečiamieji straipsniai spaudoje ir 

internetinėje erdvėje vaikų, turinčių klausos sutrikimų, ugdymo klausimais šalies spaudoje 

(Lietuvos kurčiųjų draugijos mėnraštyje „Akiratis“, informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“, 

LKNUC tinklapyje www.deafcenter.lt).  

Vadovauta 15 studentų praktikoms.  

Centras (kaip partneris) dalyvavo 2 projektų veiklose: 

ERASMUS +  “DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ IR 

KLAUSOS SUTRIKIMĄ TURINČIAIS SUAUGUSIAIS, KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS” 

(Nr. 2018-1-LT01-KA104-046795) veiklose su VšĮ Psichosocialinės ir darbo integracijos centru. 

ESF projekto „KARTU“ (Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0024) veiklose su VŠĮ Vilniaus 

kurčiųjų reabilitacijos centru.  

Vestos atviros pamokos ir individualios pratybos Vilniaus universiteto Filosofijos 

fakulteto psichologijos specialybės ir Medicinos fakulteto kineziterapijos specialybės studentams, 

Skuodo PPT logopedei, Vilniaus rajono specialiesiems pedagogams.   

 

Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyriuje toliau rengtas Aiškinamasis lietuvių 

gestų kalbos žodynas: jis papildytas 200 naujų gestų. Šiuo metu Lietuvių gestų kalbos žodyno 

duomenų bazėje yra sukaupta daugiau nei 9500 gestų aprašų. Naujų gestų ieškota vykstant į 

kurčiųjų susibūrimus įvairiuose Lietuvos miestuose, imant interviu iš skirtingose srityse dirbančių 

kurčiųjų, dalyvaujant Lietuvos kurčiųjų draugijos ir kurčiųjų bendruomenės rengtuose renginiuose, 

konferencijose, kurčiųjų pasisakymuose, patalpintuose internetinėje erdvėje. Į žodyno duomenų 

bazę įtraukiami visi kurčiųjų bendruomenės vartojami gestai ir jų variantai, jie pateikiami juos 

pateikiant nuo dažniausiai vartojamo gesto.  

Atrinkti nauji gestai nufilmuoti, nufotografuoti, aprašyti pagal fonologinio lygmens 

elementus (konfigūracija, orientacija, lokalizacija, lūpų judesys), aiškintos jų reikšmės bei pateikti 

vartojimo pavyzdžiai lietuvių ir lietuvių gestų kalba. Patikslinta ir papildyta 1000 anksčiau parengtų 

lietuvių gestų kalbos leksinių vienetų aprašų. Peržiūrėti ir sisteminti iki 2019 m. sukaupti gestų 

aprašai. Teiktos konsultacijos internetinio lietuvių gestų kalbos žodyno vartotojams (užklausos 

internetinio žodyno forume). 

Parengti (išversti ir adaptuoti) Lietuvai Gestų kalbos mokymosi, mokymo ir vertinimo 

metmenys pagal Europos Komisijos rekomendaciją „Sign languages and the common European 

Framework of references for Languages (Common Reference Level descriptors). Parengta metmenų 

santrauka lietuvių gestų kalba, kuri paviešinta LKNUC tinklalapyje ir socialinio tinklo paskyroje. 

Toliau vykdyta išleistų mokymo priemonių, skirtų klausos sutrikimą turintiems 

moksleiviams, dalyba šalies įstaigoms (iš viso – 273): kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų  ugdymo 

centrams, mokykloms, ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, taip pat bendrojo lavinimo pagrindinėms, 

vidurinėms ir pradinėms mokykloms, darželiams, specialiosioms mokykloms, kuriose integruotai 

ugdomi klausos sutrikimą turintys mokiniai, tėvų bendrijoms, gestų kalbos vertėjų centrams, 

kurčiųjų reabilitacijos centrams, pedagoginėms ir psichologinėms tarnyboms, kurčiųjų draugijoms, 

aukštosioms šalies mokykloms.  

2019 m. veiklų ir Lietuvių gestų kalbos žodyno, lietuvių gestų kalbos, kurčiųjų kultūros 

viešinimas vyko bendrojo lavinimo mokyklose (Maišiagalos Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 

Algirdo gimnazijoje, Vilniaus Taikos progimnazijoje, Vilniaus ,,Ryto‘‘ progimnazijoje, privačioje 

pradinėje mokykloje ,,Saulės gojus‘‘ ir kitose įstaigose). Iš viso suorganizuota 41 edukacinė veikla. 

Šių užsiėmimų metu Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros specialistai pasakojo apie lietuvių 

gestų kalbą ir jos gramatiką, pristatė didžiausius mitus apie gestų kalbą, pasakojo, kaip sudaromas 

Lietuvių gestų kalbos žodynas, aiškino, kaip juo naudotis, mokė gestų. 

Publikuotas straipsnis spaudoje apie skyriaus vedėją I. Stelmokienę ,,Girdinčiai gestų 

kalbos specialistei darbe padeda patirtis ir kalbos jausmas’’. Šiame interviu I. Stelmokienė, 

remdamasi asmenine ir darbo patirtimi, dalijasi mintimis apie gestų kalbos svarbą klausos sutrikimų 

turinčių asmenų gyvenime, lietuvių gestų kalbos žodyno rengimą, 

 

http://www.deafcenter.lt/

