
                                                              
Įgyvendindamos Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, švietimo įstaigos jau dabar susiduria su 
įtraukties sunkumais ir iššūkiais. O nuo 2024 m. rugsėjo mėn., šalyje įsigaliosiantys įstatymai 
(Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių 
pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu), įpareigos mokyklų bendruomenes kiekvienam 
vaikui užtikrinti sąlygas ugdytis jo artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu 
su savo bendraamžiais ir gauti būtiną specialistų pagalbą. 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla dalyvauja  

NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪROS 

Projekte „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ 

Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001, kurio tikslas - mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš 
mokyklos didinant įtraukiojo ugdymo galimybes. 

Dvi surdopedagogės, lietuvių  gestų kalbos vertėja ir lietuvių gestų kalbos mokytojas, turintis 
klausos negalią, siūlo pagalbą  konsultuojant vaikus, turinčius klausos sutrikimų ir/ar 
kochlearinius implantus, šiuos vaikus ugdančius mokytojus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) 
surdopedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo 
klausimais, organizuoja ir vykdo individualius ir grupinius lietuvių gestų kalbos 
mokymus(kontaktu arba nuotoliniu būdu), visi pageidaujantys konsultuojami lietuvių gestų 
kalbos vartojimo ir vaizdinės medžiagos pritaikymo klausos sutrikimų turintiems mokiniams 
klausimais.  

Nuo 2020 metų balandžio mėnesio (tada startavo projektas), 29  Panevėžio apskrities švietimo 
įstaigos (ikimokyklinės įstaigos ir bendrojo (bei specialiojo ugdymo) lavinimo mokyklos, 
centrai) buvo (elektroniniu paštu, telefonu, gyvai) informuotos apie vykdomą projektą, 
persiųstos rekomendacijos apie vaikų su klausos negalia ugdymo galimybes, pasiūlytos 
surdopedagogų ir gestų vertėjų paslaugos. Suteiktos 69 individualios ir grupinės konsultacijos 74 
asmenims: 19 vaikų, 21 tėvui (globėjui), 15 mokytojų ir 19 švietimo pagalbos specialistų. Vaikai 
gavo papildomą surdopedagogo pagalbą, ugdymo turinys ir formos buvo geriau pritaikoma prie 
vaikų, turinčių klausos sutrikimų ir/ar kochlearinius implantus, galimybių ir poreikių. 

Klausos negalią turinčių vaikų  tėvai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai gavo išsamią, 
aiškią informaciją apie surdopedagoginės pagalbos teikimą, vaiko ugdymą, vaizdinių priemonių 
ir metodų panaudojimą.  



Buvo skaitomi pranešimai: „Pastatai kalba“, „Gestų kalba – mūsų kalba“ Tarptautinei kurčiųjų 
dienai paminėti‘‘. 
Pranešimų klausytojai susipažino su lietuvių gestų kalbos paplitimu, vartojimo ypatumais, 
išmoko gestais pasisveikinti, išdaktiliuoti savo vardą, trumpai susipažino su kurčiųjų kultūra ir 
istorija. Pravesti kassavaitiniai mokymai po 1 valandą. Viso 32 ak. val. Grupinius lietuvių gestų 
kalbos mokymus lankė 10 dalykų mokytojų. Mokymų metu buvo ugdomas poreikis bendrauti 
LGK, turtinamas žodynas, aiškinami pagrindiniai LGK raiškos (fonologijos, kaitybos, darybos, 
sintaksės) bruožai. 
Dėl LGK  vartojimo ir vaizdinės medžiagos pritaikymo klausos sutrikimų turintiems mokiniams, 
buvo individualiai ar mažomis grupelėmis konsultuoti: pedagogai – 91, vaikai – 85, tėvai – 7, 
švietimo pagalbos specialistai – 12. Suteiktų konsultacijų skaičius – 195. Konsultacijos įgalino 
tėvus, mokyklos, darbuotojus bendrauti LGK su klausos negalią turinčiais asmenimis, mokinius 
(per vaizdinės medžiagos pritaikymą) - suprasti rašto kalba perduodamą informaciją. 

 

Jei Jūsų vaikas mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, jam irgi gali būti reikalinga surdopedagogo 
pagalba. Šis specialistas konsultuos Jus, kaip lavinti vaiko klausą ir mokyti kalbos, patars dėl 
vaiko ugdymo.  

 

Kreiptis galima šiais tel. Nr. arba elektroniniu paštu : 
 
Palmira Stančauskienė – 865258993, palmira.stancauskiene52@gmail.com; 
 
Rita Kasparienė – 864751941, rita.kaspariene@yahoo.com 
 

Jei jūsų vaikas (arba aplinkoje esantis asmuo) turi klausos negalią, o jūs patys norite išmokti 
gestų kalbą, pasitarti dėl jos vartojimo, kreipkitės šiais tel. Nr. arba elektroniniu paštu: 

 

Vilius Glušokas (tik žinute) – 865456005, pkkcwilly@yahoo.com; 
 
Diana Paliliūnienė – 864736252, paliliuniene@gmail.com 
 
 

 


