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PRATARMĖ 

 

Ne vienas, pasirinkęs pedagogo kelią, dažnai susimąsto: ar teisingą 

pasirinkęs kryptį, ar tuo keliu einąs, ar lydi tame kelyje sėkmė ir kuo ją 

išmatuoti? Tačiau, kai ugdai negirdintį vaiką, tu žinai, kad visų pirma tavo ir 

vaiko/mokinio sėkmė priklauso nuo teisingo požiūrio į negalios vaiką, nuo 

gebėjimo užmegzti artimą ryšį, nuo noro pažinti jį supančią aplinką ir jo  

gimtąją gestų kalbą. Tik tada sėkmę galime matuoti ugdymo programomis, 

metodais, būdais, formomis, testais, mokinio pasiekimų patikrinimais ir 

egzaminais. 

Mūsų, surdopedagogų, misija konkreti ir aiški – ugdyti ir puoselėti 

visas sutrikusios klausos vaiko/mokinio galias ir gebėjimus, kurie leistų jam 

sėkmingai gyventi su kitais ir tarp kitų – gyventi socialiai prasmingą 

gyvenimą. 

 Misija savo esme lyg ir nesiskirianti nuo bendrojo lavinimo mokyklų 

mokytojų misijos, tačiau daug sunkiau įgyvendinama. Tai lemia ne vien tik tai, 

kad mokinys negirdi. Viena iš priežasčių  – nepakankamas Švietimo ir mokslo 

ministerijos, Edukologijos universitetų dėmesys surdopedagogų rengimui. 

Nesant galimybės reikiamą išsilavinimą įgyti Lietuvos universitetuose, belieka 

surdopedagoginę kompetenciją įgyti tobulinantis savarankiškai, perimant 

gerąją patirtį iš kolegų. 

 Lietuvos surdopedagogų asociacija, įgyvendindama išsikeltus tikslus,  

ėmėsi skatinti ir organizuoti pedagogų, dirbančių su sutrikusios klausos 

mokiniais, tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir  gerosios darbo patirties sklaidą 

ir parengė  leidinį-straipsnių rinkinį „Ugdome negirdintį vaiką.“ 

 Jis skiriamas visiems šalies pedagogams, ugdantiems sutrikusios 

klausos vaikus, įdomus ir naudingas jų tėveliams, kurčiųjų bendruomenės 

atstovams.  

 Leidinyje pateikiama nemažai idėjų, siūlymų ir pavyzdžių, kaip 

ugdyti žingeidžius ir kūrybingus vaikus ir jaunuolius, kaip palengvinti jiems 

kelią iš tylos į stebuklingą garsų ir žodžių pasaulį. 

 Visus sudomins sutrikusios klausos  vaikų/mokinių ugdymo 

ypatumai, rekomendacijos kalbos ugdymui, klausos lavinimui, kalbos 

korekcijai, pedagogo kalbai ir bendravimui su negirdinčiu vaiku. Pateikiamos 

ir išsamios metodinės pamokos organizavimo rekomendacijos. 

Straipsnių rinkinyje daug dėmesio skiriama ekspresyviosios ir 

impresyviosios kalbos ugdymui – gebėjimui reikšti mintis kalbėjimu, 

daktiliniais  ženklais, rašymu  ir gebėjimui tą kalbą suvokti. 

 Čia rasite  daug įdomių ir vertingų patarimų, kaip sudominti ir 

motyvuoti mokinius, kaip patraukliai ir nesudėtingai mokyti ir mokytis 

nelengvos (ir ne tik kurčiajam) lietuvių kalbos, kaip taikyti interaktyviojo 

mokymo strategijas, sužinosite, apie lietuvių kalbos mokymo sėkmes ir 
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nesėkmes, apie mokėjimo mokytis strategijas ir kaip ugdyti mokinių gebėjimą 

šias strategijas taikyti besimokant. 

Daugelį sudomins mokiniams teikiantis džiaugsmą ir atnešantis  

mokymosi sėkmę „stotelių“ metodas, kūrybingas įvairių metodinių priemonių, 

kompiuterinių programų, kryžiažodžių, žaidimų taikymas ugdant mokinių 

kalbą, turtinant žodyną. 

Leidinyje daug dėmesio skiriama sutrikusios klausos vaikų/mokinių 

kūrybiškumo ugdymui, įvairiapusei kūrybinei veiklai, padedančiai kiekvienam 

tobulėti, pažinti pasaulį, įgyti gyvenimo įgūdžių.  

 Dėkojame Lietuvos sutrikusios klausos mokinių ugdymo įstaigų 

bendruomenėms, atsiliepusioms į Lietuvos surdopedagogų asociacijos 

kvietimą teikti straipsnius leidiniui, straipsnių autoriams, atrankos komisijai. 

Leidinyje pateiktų straipsnių tekstai yra originalūs, už jų turinį atsako patys 

autoriai.   

       

 Sudarytojų vardu –  

         Dalia Šarkienė 
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SUTRIKUSIOS KLAUSOS VAIKŲ/MOKINIŲ KALBOS UGDYMO 

YPATUMAI 

 
Loreta Martišiūtė, 

surdopedagogė ekspertė, 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras    

          

 Kalba yra viena iš svarbiausių psichinių funkcijų, kuri ypač priklauso 

nuo klausos. Vaikų, turinčių ribotus kalbinius gebėjimus, ugdymas kelia daug 

įvairių sunkumų.  Klausos ir kalbos sutrikimai sudaro socialinės izoliacijos 

sąlygas, riboja dalyvavimą įvairiose veiklose su girdinčiaisiais. Todėl vienas iš 

reikšmingiausių vaikų/mokinių su sutrikusia klausa ugdymo uždavinių – 

komunikavimo kompetencijos formavimas.  

 Komunikavimo kompetencija – tai žodinės, vaizdinės, simbolinės, 

ženklinės informacijos priėmimas ir perdavimas žodžiais, gestais, simboliais, 

vaizdais. Ji pasireiškia mokėjimu bendrauti, išklausyti ir suprasti kitus žmones, 

pačiam valdyti žodinius ir nežodinius (ženklų, piešinių, gestų, muzikos garsų ir 

kt.) informacijos perteikimo būdus. Komunikavimo kompetencija – suprasti ir 

būti suprastam.  

Svarbiausios  vaikų su klausos negalia komunikavimo kompetencijos 

ugdymo kryptys yra: 

 skatinimas bendrauti žodine kalba (sakytine, rašytine, daktiline); 

 intensyvus kalbos suvokimo klausa ir tarties įgūdžių lavinimas; 

 kalbos įgūdžių tobulinimas dalykų pamokose. 

Mokant šiuos vaikus/mokinius didžiausias dėmesys skiriamas  

gebėjimų komunikuoti lietuvių kalba ugdymui. Komunikavimui lietuvių kalba 

priklauso šios raiškos sritys: 

 kalbėjimas ir klausymas, 

 skaitymas, 

 rašymas. 

Kalbėjimas ir klausymas – dvi kalbos pusės: ekspresyvioji ir 

impresyvioji. Ekspresyvioji kalbos pusė – tai gebėjimas informaciją išreikšti 

kalba (kalbėjimu, daktiliavimu, rašymu). Impresyvioji –  kalbos suvokimas ir 

supratimas (klausa, klausos-regimuoju būdu, rega (skaitymu iš lūpų)).  

Sutrikusios klausos vaikų kalbėjimas apibrėžiamas ne tik kaip 

gebėjimas reikšti mintis sakytine kalba, bet ir kaip gebėjimas tą sakytinę kalbą 

suvokti. Esant klausos sutrikimui, kalbos įgūdžiai spontaniškai nesusidaro 

(taip, kaip girdinčiųjų vaikų), todėl reikia sudaryti tam tikras sąlygas. Visų 

pirma,  būtina turtinga kalbinė aplinka patalpoje, kur vyksta užsiėmimai. 

Svarbu, kad nuo pat mažų dienų vaikas bendrautų su kalbančiaisiais 

žmonėmis. Tokiu būdu priprantama žiūrėti į kalbančiojo veidą, stengiamasi 
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suprasti, kas jam sakoma. Pamažu atsiranda poreikis pačiam komunikuoti 

sakytine kalba.  

Svarbiausios sutrikusios klausos vaikų žodinės kalbos ugdymo sritys: 

 žodinės kalbos, kaip svarbiausios komunikavimo ir mąstymo 

įrankio, formavimas; 

 aktyviojo ir pasyvaus žodyno plėtimas; 

 gramatiškai taisyklingos kalbos įgūdžių formavimas; 

 rišliosios kalbos (dialoginės ir monologinės) kalbos įgūdžių 

formavimas; 

 fonetiškai taisyklingos kalbos formavimas (tarties mokymas); 

 girdimojo suvokimo lavinimas; 

 supažindinimas su kalbos sistema; 

 kalbos įgūdžių formavimas dalykų pamokose.  

Žodyno plėtra – dar viena reikšminga sutrikusios klausos vaikų 

kalbos ugdymo sąlyga. Jos pagrindas – įvairi kalbinė aplinka. Kuo dažniau 

vaikas girdi kalbinėje aplinkoje  vartojamus žodžius, tuo greičiau juos suvokia 

ir siekia pamėgdžioti. Turtinga, įvairi kalbinė aplinka sąlygoja geriau 

išlavėjusią, taisyklingesnę vaiko kalbą.  

Jaunesniame amžiuje sutrikusios klausos vaikai kalbėti mokosi 

pamėgdžiodami. Jie, specialiai ugdomi, išmoksta sieti daiktų, veiksmų 

(daktiliuojamų, parašytų kortelėse)  ir kitus pavadinimus su tariamais žodžiais, 

frazėmis. Nuolatinis, pastovus darbas padeda formuoti vaiko kalbą ir gebėjimą 

ją vokalizuoti.  

Lygiagrečiai vaikai mokomi kalbos medžiagą suvokti klausa, aiškiai 

ištarti (mokoma tarties). Pagrindiniai kalbos ugdymo būdai yra šie:  

 klausos,  

 klausos-regimasis,  

 regimasis suvokimas (skaitymas iš lūpų),  

 sakytinės kalbos medžiagos kartojimas ir pamėgdžiojimas.  

Skaitymas, rašymas, daktiliavimas, daktiliuojamų žodžių skaitymas, 

žodžių sudarymas iš karpomojo raidyno raidžių yra tik papildomos priemonės, 

padedančios tiksliau perteikti garsinę-raidinę žodžio sudėtį, jo formas, žodžių 

ryšį sakinyje, tai yra papildomas įrankis kalbai suvokti, įsimint, atgaminti.  

Mokant sutrikusios klausos vaikus naujų žodžių, stengiamasi tuos 

žodžius atrinkti atsižvelgiant į  vartojimo aktyvioje  kalboje sunkumus. 

Siekiama aktyvinti rečiau vartojamus žodžius, plėsti vaikų žodyną rečiau 

vartojamais žodžiais: daiktavardžiais, būdvardžiais, veiksmažodžiais. Daiktų, 

veiksmų, požymių ir kitas žodžių reikšmes sutrikusios klausos vaikai įsisavina 

pažindami supančią aplinką. Labai svarbu ne tik kiekybiškai plėsti vaiko 

žodyną, bet ir jį tobulinti kokybiškai. Leksikos plėtotei svarbus ne tik 

daugkartinis žodžio ištarimas, jo reikšmės suvokimas, bet ir išmoktų žodžių 
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vartojimas įvairiose kalbinėse situacijose bei žodžio garsinės-raidinės sudėties 

tikslinimas. Taip pat svarbu formuoti gramatiškai taisyklingą kalbą, kuri 

susijusi su žodžio reikšmės atskleidimu bei rišliosios kalbos ugdymu.  

Naujų žodžių išmokti padeda šie būdai: 

 skaitymas, 

 žodžių tarimas, 

 žodžių daktiliavimas, 

 žodžių suvokimas klausa, 

 žodžių suvokimas klausa-rega, 

 žodžių suvokimas rega (skaitymas iš lūpų).  

Naujų žodžių vaikai, su sutrikusia klausa, mokomi tam tikrais etapais. 

Pirmiausia supažindinami su pagrindine žodžio forma ir  jo reikšme. Vėliau su  

naujai išmoktais žodžiais sudaromi žodžių junginiai, sakiniai, kuriuose būtų 

vartojami visi vardažodžių linksniai, skaičiai, būdvardžių giminės, 

veiksmažodžių laikai, asmenys. Tokiu būdu suformuojami naujo žodžio 

vartojimo kalboje įgūdžiai, akcentuojamos pagrindinės  žodžio formos, kurios 

yra: 

 daiktavardžio vienaskaitos vardininko linksnis: mašina, parkeris, 

klasė, ... 

 daugiskaitinių daiktavardžių daugiskaitos vardininko linksnis:  

žirklės, akiniai, durys, ... 

 skaitvardžio vyriškosios giminės vardininko linksnis: vienas, du, 

trys, ... 

 būdvardžio vyriškosios giminės vienaskaitos vardininko linksnis: 

linksmas, karštas, didelis, ... 

 veiksmažodžio esamojo laiko III asmuo: rašo, skaito, mokosi, ... . 

Daiktų, veiksmų, daikto ypatybių pavadinimai mokomi  naudojant 

tikrus daiktus, veiksmus, fotografijas, paveikslėlius. Pradiniame mokymo 

etape lygiagrečiai naudojamos kortelės su užrašytais žodžiais 

(ikimokykliniame amžiuje žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis, išmokus 

pažinti raides – mažosiomis). 

Bet kokia situacija gali tapti supažindinimo su žodžiu ir jo reikšmės 

atskleidimo pagrindas. Kalbos medžiaga turi būti aktuali, padedanti vaikams 

bendrauti su suaugusiais ir tarpusavyje, vartoti įvairias komunikacijai 

reikalingas kalbines konstrukcijas (paliepimus, pranešimus, neiginius),  

įvairias gramatines kategorijas (daiktavardžius, veiksmažodžius, būdvardžius, 

prieveiksmius ir kt,).  

Plečiant žodyną svarbu neapsiriboti daiktų ir frazių, kurios dažniausiai 

apibūdina daiktus, mokymu. Ypač skatinama kaupti ir plėsti veiksmažodinę 

leksiką, nes ji reikalinga vaikų bendravimui, dialogų kūrimui.  
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Žodynas aktyvinamas rečiau vartojamais žodžiais. Vaikas mokomas 

priskirti daiktus ir juos reiškiančius žodžius tam tikrai grupei (kas? – žvėrys, 

medžiai, mokinio daiktai, ...), suvokti daiktų požymius (koks? – raudonas, 

apvalus, didelis, ... kokia? – didelė, nauja....), žodžiu įvardyti veiksmus (ką 

veikia? ką su juo galima daryti?). Pradžioje  apibūdinami matomi, ryškūs 

daiktų požymiai (spalva, forma, dydis), vėliau –  išorinės savybės, vidinės 

ypatybes it kt. Šioje vietoje galimas daiktų savybių lyginimas (Mato sąsiuvinis 

naujas, o Smiltės – senas.), daiktams parenkami tinkami veiksmų pavadinimai 

(šuo ..., močiutė ..., medis ....), veiksmams ir požymiams -  tinkami daiktų 

pavadinimai (kasa ..., žaidžia ..., raudona ..., mažas ...). Apibendrinamųjų 

sąvokų mokymas formuoja vaikų gebėjimą klasifikuoti daiktus pagal įvairius 

požymius: paskirtį, vartojimą, naudą ir t.t. Taip vaikas  suvokia pavadinamo 

daikto visumą ir jo dalis (medis – kamienas, šaka, lapai), supranta tam tikrus 

semantinius žodžių ryšius (paukštis skrenda, žuvis plaukia; plaukia žuvis, 

laivas, antis; stovi namas, vaikas, laikrodis) ir t.t.  

Dar viena žodyno plėtros kryptis – supažindinimas su artimos ir 

priešingos reikšmės žodžiais (vaikai – berniukai ir mergaitės;  linksmas – 

liūdnas; sunkus uždavinys – lengvas uždavinys; Mato dviratis naujas, o 

Smiltės – senas ir t.t.). 

Stebėdami paveikslėlius ir daiktus, vaikai tuo pačiu žodžiu išmoksta 

įvardyti visai skirtingus daiktus (žmogaus koja – stalo koja; paukščio snapas – 

kepurės snapas). Daugiareikšmių žodžių mokoma naudojant visas kalbos dalis 

(guli, eina; kepurė, lapas; stiprus, aštrus ir t.t.), ir šių žodžių žinojimas padeda 

suvokti perkeltinės reikšmės žodžius (auga namas, vaikas, medis).  

Nuo gebėjimo susieti daiktą, veiksmą ir kt. su žodžiu priklauso 

tolimesnė vaiko kalbos plėtra: aktyvus žodžių, žodžių junginių, sakinių 

vartojimas kalboje, mokėjimas rišliai dėstyti savo mintis.  

Naujų žodžių greičiausiai  išmokstama, kai sujungiamos trys kalbos 

formos – rašytinė, sakytinė ir daktilinė (žodis ne tik daktiliuojamas, bet tuo 

pačiu metu ir tariamas).  

Gramatiškai taisyklingos kalbos formavimas – dar vienas vaikų, su 

sutrikusia klausa, kalbos mokymo uždavinys, kuriam priskiriamas: 

 žodžio gramatinės reikšmės suvokimas (žodžio priklausymas tam 

tikrai giminei, skaičiui, linksniui, laikui, asmeniui),  

 žodžio darybos suvokimas (giminiški, sudurtiniai žodžiai),  

 sintaksė (žodžių tvarka sakinyje, sakinio struktūra).  

Gramatiškai taisyklingos kalbos formavimo  tikslas –  plėsti vaiko 

kalbos praktiką: 

 panaudojant tikslingai sukurtas kalbines ir vaizdines situacijas,  

 pateikiant specialiai koncentruotą, į tikslus orientuotą vaizdinę ir 

kalbinę medžiagą, 
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 sudarant galimybes kuo anksčiau suvokti ir išgirsti visas kalbos 

gramatines formas, ir pamažu atskleisti jų reikšmes, 

 padedant pasirengti tolesniam kalbos gramatinės, sintaksinės 

sandaros nagrinėjimui, 

 formuojant kalbos praktinius gramatinius gebėjimus, kurie skatina 

tolimesnį  kalbos įsisavinimą, suvokiant gramatines reikšmes.  

Gramatiškai taisyklingos kalbos formavimo turinys yra: 

 žodžių formų gramatinės reikšmės suvokimas; 

 paprastas (dviejų žodžių) sakinio sudarymas; 

 išplėstinio sakinio sudarymas; 

 sudėtinio sujungiamojo sakinio sudarymas. 

Supažindinant su naujomis gramatinėmis ir sintaksinėmis 

struktūromis, naudojamos vaizdinės schemos (modeliai), kurių pagrindu 

mokomasi sudaryti naujus kalbos elementus – žodžių junginius, sakinius. 

Tokia regimoji atrama formuoja vaiko gebėjimą sukurti sakinius pagal 

pavyzdį, analogiją, padeda vystytis kalbinei nuojautai.  

Gramatinės žodžių reikšmės suvokti mokomasi taisyklingai vartojant 

visas kalbos dalis – daiktavardį, veiksmažodį, būdvardį, skaitvardį, 

prieveiksmį, įvardį ir t.t. Daiktavardis turi skaičių, linksnį ir giminę. Pradžioje 

vaikai supažindinami su daiktavardžio vienaskaitos vardininko linksniu 

(pagrindine žodžio forma), po to su daugiskaita (formuojamas suvokimas apie 

daiktų kiekį). Vaikai praktikuojasi grupuodami daiktus, žodžius, lygina 

žodžiuose parašytas galūnes, randa jas galūnių lentelėje. Atsakydami į 

klausimą „Kas čia?“ vartoja tinkamą žodžio formą, taisyklingai ją užrašo. Su 

nauju žodžiu skatinami sukurti paprastą dviejų žodžių sakinį, suvokti jo 

reikšmę. Tokiu pačiu būdu vaikai supažindinami ir su kitomis daiktavardžio 

formomis, prielinksniais. Keičiamos tik vaizdinės priemonės, kalbinės 

situacijos, žaidybinės veiklos (susijusios su naujos gramatinės formos 

išmokimu) bei užduodami kiti klausimai. 

Formuojant gramatiškai taisyklingą kalbą labai svarbus 

veiksmažodinės leksikos mokymas. Iš pradžių vaikai skatinami suprasti bei 

vartoti tiesioginės nuosakos vienaskaitos ir daugiskaitos veiksmažodžius. 

Vienas geriausių būdų – paliepimų supratimas ir vykdymas bei verbalizavimas 

to, ką padarė. Pagal tą pačią sistemą supažindinami ir su kitais veiksmažodžio 

laikais. Vaikai, suvokdami klausimus ir paliepimus, susipažįsta su 

veiksmažodžio asmenimis, skaičiais (Ką veikia? Ką tu veiki? Ką mes 

veiksime? Sėsk! Rašykite!...). Veiksmažodžio formų vartojimas įtvirtinamas 

įvairiais pratimais: savarankiškai užbaigiamas sakinys, prisimenama ir 

pasakoma kuo daugiau veiksmų pavadinimų, parenkamas tinkamas veiksmo 

pavadinimas iš kelių, konkretiems daiktams parenkami  tinkami veiksmai (šuo 

..., arklys ....), vyksmams – daiktai (čiulba ..., važiuoja ...) ir t.t.  
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Mokant gramatiškai taisyklingos kalbos žinotina žodžių daryba, 

svarbus pakitusio  žodžio reikšmės suvokimas. Vaikai mokosi suprasti ir 

kalboje vartoti žodžius su priesagomis, priešdėliais. Tam naudojami žaidimai, 

paveikslėliai. Mokiniai nesunkiai įsimena mažybines žodžių formas, nes jas  

lengva vizualizuoti (katė – kačiukas, lėlė – lėlytė). Pagal pavyzdį  išmokstama 

sudaryti ir vartoti kalboje: 

 mažybinius daiktavardžius (vilkas – vilkiukas),  

 asmenų pavadinimus (gydo – gydytojas),   

 daiktų pavadinimus (kepa – keptuvė), 

 vietų pavadinimus (čiuožia – čiuožykla) ir kt. 
Pastebėta, kad vaikams ypač sunku suprasti veiksmažodžių su 

priešdėliais reikšmę. Mokant priešdėlinių veiksmažodžių rekomenduotinas 

daugkartinis veiksmų demonstravimas ir siejimas su žodžiu, taip pat su 

prielinksnių mokymu (įėjo į klasę, salę, valgyklą, lauką; išėjo iš klasės, 

valgyklos, ...). 

Veiksmažodinės leksikos mokymas padeda įsisavinti sintaksės 

taisykles. Išmokstama  sudaryti ne tik paprastus sakinius ir juos plėsti, bet ir 

sukurti sudėtingos konstrukcijos sakinius. Tokiu būdu mokoma rišliosios 

kalbos pagrindų.  

Sakinio struktūros mokymas vyksta tokiu nuoseklumu: 

 įvardijami paveikslėliuose  pavaizduoti objektai, 

 sudaromi 2 žodžių  vientisiniai neišplėstiniai sakiniai, 

 plečiamas vientisinis sakinys, papildant jį vienarūšėmis sakinio 

dalimis, 

 plečiamas vientisinis sakinys, papildant jį kitomis sakinio dalimis. 

Būtina gramatiškai taisyklingos kalbos nuoseklaus ir sistemingo 

mokymo sąlyga – naujų gramatinių struktūrų sudarymas remiantis žinomu 

žodynu. 

Mokant gramatinių konstrukcijų reikia nepamiršti, kad jos turi būti 

išmoktos sąmoningai, o ne mechaniškai ar pamėgdžiojant. Tai taikoma 

kiekvienam naujam kalbos elementui, kiekvienai gramatinei formai. Nuolat 

vartojant vieną ar kitą gramatinę formą, įgūdis įtvirtinamas, automatizuojamas, 

vystosi tam tikra kalbos nuojauta (negalima sakyti „berniukas eiti“, reikia – 

„berniukas eina“ ir t.t.). 

Mokinio gramatinės klaidos taisytinos tik žodžių junginyje, atskiro 

žodžio taisymas nepriimtinas. 

Gramatiškai taisyklingos kalbos mokymas yra vaikų su sutrikusia 

klausa rišliosios kalbos ugdymo pagrindas.  

Ugdant rišliąją kalbą mokoma: 

 dialoginės kalbos, 

 monologinės kalbos. 
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Pirmiausia, vaikai su sutrikusia klausa išmoksta dialoginės kalbos, 

kuri tiesiogiai priklauso nuo turimo vaiko žodyno ir gebėjimo bendrauti su 

aplinkiniais. O pokalbiai su aplinkiniais labai svarbūs, nes: 

 plėtoja vaiko dialoginės kalbos patirtį, 

 lavina  dėmesį, klausymo įgūdžius, 

 skatina kalbines reakcijas: įvykdyti paliepimą, atsakyti į klausimą, 

paklausti nesupratus ir kt., 

 padeda suvokti ir vartoti ugdomojo proceso kalbą – dalykinius 

paliepimus, klausimus ir atsakymus, 

 padeda pasirengti dalyvavimui ugdomajame procese klasėje.  

Dalyvaudamas dialoge vaikas mokosi labai svarbios kalbinės veiklos – 

užduoti klausimus ir atsakyti į juos, sudaryti ir suprasti įvairaus tipo sakinius 

(tiesioginius, klausiamuosius, šaukiamuosius, liepiamuosius, vientisinius ir 

sudėtinius). Visi įgūdžiai, kurie susiformuoja dialoginėje kalboje, būtini vaiko 

monologinės kalbos raidai.  

Dialoginės kalbos mokymo formos yra: 

 žaidimai, 

 dialogų kūrimas pagal: 

o paveikslėlį ar paveikslėlių seriją, 

o perskaitytą tekstą, 

o situaciją, 

o pavyzdį, 

 dialogų kūrimas, kai yra praleisti tam tikri žodžiai ar frazės, 

 dialogų užbaigimas pagal planą, 

 dialogų inscenizavimas vaidmenimis, 

 dialogų radimas literatūriniuose kūriniuose ir jų inscenizavimas 

vaidmenimis, 

 dialogų sudarymas iš sukarpyto teksto. 

Monologinė kalba priklauso nuo vaiko turimo  žodyno, gramatiškai ir 

fonetiškai taisyklingos kalbos įgūdžių. Skiriami trys monologinės kalbos tipai: 

 aprašymas (išsamiai nusakytas regimas vaizdas ar nuosekliai 

atskleisti juntami pojūčiai); 

 pasakojimas (nuosekliai pasakojama realių ar įsivaizduojamų 

įvykių seka); 

 samprotavimas (savų minčių tėkmės atskleidimas žodžiais keliant 

klausimus, aiškinant kodėl ar įrodinėjant teiginius). 

 Negirdintys vaikai aprašymo mokosi jau pradinėse klasėse. Jie 

skatinami tiksliai apibūdinti daiktus, siužetinius paveikslėlius, savo sukurtus 

piešinius, gamtos reiškinius, žmones ir gyvūnus. Aprašymo mokymo formos 

yra šios: 
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 žaidimai: ,,Taip ir ne“, ,,Atspėk, kas čia“, ,,Atspėk, koks čia 

vaisius, gyvūnas, baldas“,  ir kt.); 

 aprašymas pagal:  

o schemas, 

o klausimus, 

o planą; 

 aprašymas  iš sukarpyto teksto; 

 aprašymas, kai yra praleisti tam tikri žodžiai ar frazės.  

 aprašymo pradžios ar pabaigos kūrimas; 

 aprašymo radimas literatūriniuose kūriniuose. 

Pasakojimas – tai nuosekliai atpasakota realaus ar įsivaizduojamo 

įvykio seka. Jo struktūra – pradžia, dėstymas, pabaiga. Pasakojime vartojamos 

įvairios leksinės ir gramatinės reikšmės. Pasakojimo mokymo formos: 

 perskaityto teksto inscenizavimas; 

 pasakojimas pagal: 

o paveikslėlių seriją, maketus, fotografijas, 

o planą, 

o klausimų planą, 

o deformuotą tekstą, 

o užvedančius klausimus, 

o reikšminius žodžius, frazes ir kt. 

 pasakojimas, randant parašytoms teksto dalimis tinkamus 

paveikslėlius ir atvirkščiai. 

Samprotavimo sutrikusios klausos mokiniai pradedami mokyti gana 

vėlai – 7 klasėje. Samprotavimas pagrįstas gyvenimo stebėjimu ir 

apmąstymais apie tai, kas vyksta aplinkui. Tai tekstas, kurį sudaro priežasties-

pasekmės konstrukcijos, klausimai, vertinimas. Stebėdamas gyvenimą 

(įvykius, žmones), vertindamas visa tai,  mokinys su sutrikusia klausa suvokia 

problemas ir mokosi jas perteikti monologine kalba.  

Ne mažiau svarbi šių vaikų kalbos ugdymo sritis yra tarties įgūdžių 

formavimas ir girdimojo suvokimo lavinimas.   

Tarties įgūdžių formavimas. Mokiniai su sutrikusia klausa negirdi 

arba ribotai girdi taisyklingos kalbos pavyzdžius. Klausa ypač svarbi 

formuojantis tarties įgūdžiams, o netiksliai suvokiant kalbos garsus, negalimas 

savo tarimo kontroliavimas. Dėl to labai kenčia sakytinė kalba. Visi šie 

veiksniai neigiamai veikia visą sudėtingą kalbos sistemą, apriboja vaikų 

ugdymo galimybes ir supančios aplinkos pažinimą.  

Ugdytinių sakytinei kalbai būdinga neaiški, vangi garsų artikuliacija, 

nepakankamai išreikšta balso moduliacija, savotiškas žodžių tarimas.  

Tarties lavinimas vyksta remiantis analitiniu-sintetiniu sakytinės 

kalbos mokymo metodu.  Mokoma tarti žodžius, frazes, skiemenis ir garsus, 
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tačiau galutinis tikslas – aiškus žodžio ar frazės tarimas, todėl mokant tarties 

pasitelkiami visi analizatoriai (polisensorinis būdas).  

Tarties įgūdžiai formuojami 2 garsų mokymo koncentrais: 

 

- pradiniame mokymo etape laikinai leidžiama sutrumpinta fonemų 

tarimo sistema, kai vienus garsus galima keisti kitais (panašios artikuliacijos); 

- palaipsniui pereinama nuo apytikslio žodžio tarimo prie aiškesnio, 

tikslesnio.  

Pradžioje vaikai mokomi pamėgdžioti sakytinę kalbą visais įmanomais 

būdais (be balso, balso reakcijomis, garso pamėgdžiojimas ir t.t.). Svarbiausia 

– skatinti vaiką aktyviai bendrauti sakytine kalba.  

Pradiniame etape siekiama, kad vaikas pamėgdžiotų suaugusiojo 

kalbą. Nereikalaujama, kad būtų ištariami visi žodyje esantys garsai.  Mokoma 

pakartoti garsažodžius, atskirus žodžius, žodžių junginius ir frazes. Žodžiai 

gali būti tariami tiksliai arba apytiksliai. Kai išmokstama ištarti garsą,  

supažindinama su garso grafiniu vaizdu – raide. Vėlesniuose etapuose 

tikslinama žodžio garsinė-raidinė sandara ir reikalaujama iš mokinio 

taisyklingo žodžių tarimo. 

Pagrindiniai tarties mokymo būdai – sakytinės kalbos lydimasis 

kartojimas, pamėgdžiojimas,  savarankiškas tarimas. Mokiniai ne visada geba 

kontroliuoti savo tarimą, dėl sutrikusios klausos nesusiformuoja garso tarimo 

savikontrolės įgūdžiai. Pedagogas bet kokios veiklos metu privalo taisyti vaikų 

tarties klaidas. Tarties korekcijos būdai: 

 taisyklingai ištarti garsą ir liepti jį mokiniui pakartoti; 

 pasakyti vaikui, kokį garsą jis ištarė netaisyklingai ir paprašyti ištarti 

teisingai; 

 parodyti garso daktilinį ženklą; 

 parašyti netaisyklingai ištarto garso raidę;  

 paaiškinti ir parodyti taisyklingą garso artikuliaciją; 

 patikslinti garso tarimą remiantis taktiliniais-vibraciniais pojūčiais; 

 aptarti garso profilį. 

Tarties mokymas vyksta keliomis kryptimis – neformaliai ir specialių 

pratybų metu.  

Neformalus tarties įgūdžių formavimas vykdomas pamėgdžiojant 

pedagogą bet kurios veiklos, pamokos metu. Vaikai klausos ir klausos-

regimuoju būdu mokosi suvokti ir atkartoti pedagogo kalbą, įsisavina žodžių 

ritminę-intonacinę struktūrą, žodžio kirtį, išmoksta tarti kai kuriuos kalbos 

garsus.  

 Tarties įgūdžiai formuojami individividualiuose užsiėmimuose, 

muzikos-ritmikos pamokose ir specialiai organizuotose „kalbinėse 

mankštose“. Pagrindinis darbas  atliekamas per individualius užsiėmimus. 

Mokant tarties taikomi specialūs garsų tarimo mokymo būdai, metodai ir 
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priemonės. Tarties įgūdžių formavimas – ne tik garsų tarimo mokymas, bet ir 

kalbinio kvėpavimo lavinimas ir balso sutrikimų korekcija.  

Garsų tarimo  mokoma trimis būdais: 

1. Pedagogo kalbos pamėgdžiojimas. Remiamasi klausos, klausos-

regimuoju, regos būdu ir  taktiliniais-vibraciniais pojūčiais.  

2. Mechaninis būdas. Specialių priemonių (logopedinių zondų, špatelių 

ar naudojant vaiko pirštą) suformuojama tam tikra kalbos padargų 

padėtis ir mokoma ištarti vieną ar kitą kalbos garsą.  

3. Mišrus būdas. Čia naudojami abu tarties mokymo būdai, pasirenkamos 

ir  kitos priemonės. 

Tarties įgūdžiams formuoti taikoma ir fonetinė ritmika, speciali 

kompiuterinė programa („Matoma kalba“), garsų profiliai.  

Šiuo metu, mokant tarties, yra populiari fonetinė ritmika (kalbinė 

ritmika). Tai rankų, galvos, kojų ar kūno  judesiai, kurie derinami su tam tikro 

garso ar skiemens, žodžio ar frazės, vėliau eilėraščio ar teksto tarimu. 

Fonetinės ritmikos pratimai mokiniui padeda: 

 taisyklingai tarti izoliuotus garsus ar skiemenis, 

 lavinti taisyklingą kalbinį kvėpavimą ir kalbėjimo vientisumą, 

 kartu su judesiu  tarti garsą ar skiemenį trumpai, ilgai, kuo ilgiau ar per 

surdopedagogo nurodytą laiką (suskaičiuoti mintyse iki 3, 5 ar iki kito 

skaičiaus, kol nuskambės žadintuvas, varpelis ar kuris nors 

bendraklasis pasakys STOP),  

 kartu su judesiais vienu iškvėpimu ištarti kuo daugiau nurodytų 

skiemenų ar žodžių (šie darbo būdai ypač tinka, kai derinami judesiai 

ir balsių, bei priebalsių s, z, š, ž, l, m, n, r tarimas), 

 tarti garsus nurodytu tempu (pagal surdopedagogo nurodymus 

fonetinės ritmikos pratimai atliekami lėtai, labai lėtai, vidutiniu tempu, 

greitai ar labai greitai),  

 suvokti, skirti ir pakartoti įvairius ritmus (vaikui siūloma atlikti 

judesius ir tarti skiemenų eilę: PA, TA, BA, DA, GA, KA, ... , 

nurodoma stipresniu judesiu išreikšti ir garsiau ištarti  kas antrą, kas 

trečią skiemenį: BA BA BA BA, BA BA BA BA BA BA, TA TA TA, 

TA TA TA, TA TA TA), 

 keisti balso stiprumą, aukštumą (kartu su judesiu garsus ir skiemenis 

tarti tyliai, pašnibždomis, vidutinio stiprumo balsu, garsiai, labai 

garsiai), 

 reikšti emocijas intonacija (atlikdamas  judesius ir tardamas garsus, 

skiemenis, vaikas gali išreikšti džiaugsmą, juoką, neigimą ir t.t.). 

Klausos lavinimas 

Beveik visi vaikai su klausos sutrikimais turi klausos likučių, kurie 

aktyvinami sistemingai juos lavinant (naudojant garsą stiprinančią aparatūrą). 
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Kalbinės klausos lavinimas glaudžiai susijęs su žodyno plėtra, gramatiškai 

taisyklingos kalbos ir taisyklingos tarties įgūdžių  formavimu.   

Klausos lavinimo būdai: 

 bisensorinis (klausa-rega); 

 monosensorinis (klausa). 

Lavinant vaikų klausą monosensoriniu būdu gali būti naudojamos 

papildomos priemonės – garsų profilių schemos, specialios kompiuterinės 

programos ir kt.   

Klausos kompensavimo būdai: 

 garsą stiprinančios aparatūros naudojimas; 

 intensyvus žodinės kalbos mokymas; 

 sakytinės kalbos suvokimas rega (skaitymas nuo lūpų); 

 lytėjimo ir vibracinių pojūčių naudojimas; 

 skaitymas iš lūpų; 

 pedagoginiai – mokomosios medžiagos, aplinkos pritaikymas, 

vaizdinių priemonių naudojimas. 

Klausos lavinimo etapai: 

 pradinis – įvertinama vaiko klausos būklė, toninės ir kalbinės klausos 

rezervas, nustatomas vaikui optimalaus garsą stiprinančios aparatūros 

režimas; vaikas pratinamas nešioti klausos aparatą. 

 pagrindinis – lavinamas vaikų gebėjimas suvokti klausa kalbos 

medžiagą: frazes, žodžių junginius, žodžius, dialoginės ir monologinės 

kalbos pavyzdžius, tekstus.  

 paskutiniame etape įtvirtinamas natūralios sakytinės kalbos suvokimas 

klausos ir klausos-regimuoju būdu.  

Medžiaga klausai lavinti parenkama taip, kad padėtų vaikams 

bendrauti su girdinčiaisiais aplinkiniais. Tai gali būti: 

 buitinės šnekamosios kalbos medžiaga; 

 frazės, susijusios su veikla pamokoje; 

 kalbos medžiaga, susijusi su konkretaus dalyko mokymu; 

 paliepimai, prašymai, klausimai, tekstų ištraukos, pamokos temos 

skelbimas.  

Pradiniame etape girdimasis suvokimas lavinamas naudojant tik gerai 

žinomą kalbos medžiagą, vėliau įtraukiama nežinoma, bet suvokiama iš 

konteksto kalbos medžiaga.  

Skaitymas yra kompensavimo priemonė, padedanti vaikams su 

klausos sutrikimais įveikti ribotą kalbinį bendravimą. Mokymas skaityti 

padeda ne tik išmokti taisyklingai perskaityti žodį, bet  ir  ugdo gebėjimą 

suprasti perskaitytą tekstą, įgyjamas suvokimas, kad skaitymu galima plėsti 

savo žinias. Kuo greičiau  mokinys išmoksta skaityti, tuo anksčiau atsiranda 

galimybė skaitymą paversti vaiko kalbos plėtros įrankiu. 
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 Skaitymo mokoma keliais etapais. Iš pradžių taikomas globalaus 

skaitymo būdas, naudojamos kortelės su parašytais žodžiais, frazėmis. Tariant 

(galima kalbėti truputį lėtesniu tempu ir garsiau) kortelėse parašytus žodžius ar 

frazes, jos dedamos prie atitinkamų daiktų, objektų ar rodomos atliekant 

veiksmus. Vaikai išmoksta parašytus žodžius atpažinti ir suprasti. Globalus 

parašyto žodžio suvokimas pradiniame skaitymo mokymo etape yra 

tinkamesnis, nei žodžio suvokimas daktiliuojant. Be to, lavina skaitymo nuo 

lūpų įgūdžius, tobulina gebėjimą skaityti žodį vientisai, ne skiemenimis, 

padeda plėsti žodyną. Šiame etape siūloma mokyti vaikus pažinti raides,  dirbti 

su karpomu raidynu.  

Kitas etapas – analitinis-sintetinis skaitymo mokymas. Šiame etape, 

vartojant sakytinę kalbą ir daktilemas, mokomasi žodžio raidinės ir garsinės 

analizės. Svarbiausia – išmokyti vaiką skaityti sąmoningai. Perskaityto ar 

daktiliuojamo žodžio reikšmės suvokimas yra vaikų su klausos sutrikimais 

skaitymo mokymo esmė.  

Labai svarbu sutrikusios klausos vaiką išmokyti ne tik pažinti raides, 

bet ir daktilemas, perskaityti jomis perteikiamą kalbos medžiagą (skiemenis, 

žodžius, frazes ir t.t.). Mokant skaitymo daktilemomis, siūlomos šios 

užduotys:  

 rodomos daktilemos (be raidės) atpažinimas ir pamėgdžiojimas; 

 rodomos daktilemos siejimas su raide; 

 skaitymas balsu ir kartu daktiliuojami (rašomi) skiemenys, 

žodžiai, parašyti kortelėse; 

 savarankiškai tariami ir daktiliuojami (rašomi) daiktų ir veiksmų 

pavadinimai.  

 Mokant skaityti analitiniu-sintetinu būdu siūlomos tokios užduotys: 

 darbas su karpomu raidynu; 

 žinomų trumpų žodžių (daiktų, veiksmų), parašytų kortelėse, 

skaitymas pamėgdžiojant pedagogą ir savarankiškai; 

 sakinių, trumpų tekstų (iš 2-3 sakinių) skaitymas ir 

demonstravimas, inscenizavimas; 

 žinomų žodžių rašymas ( pagal korteles, iš atminties). 

 Vėliau mokomasi suvokti ir suprasti rašytinius tekstus bei 

pasakojimus, pateiktus sakytine forma.  

Skaitymas lavinamas dviem kryptimis: 

 tobulinama skaitymo technika (taip pat ir daktiliavimo), 

 mokoma suprasti perskaitytą tekstą. 

Skaitymo technikos mokymas dažniausiai nesukelia jokių sunkumų, 

tačiau išmokyti suvokti perskaitytas frazes (net sudarytas iš žinomų žodžių) 

yra sudėtinga. Šioje situacijoje svarbiausia plėtoti vaiko gyvenimiškąją patirtį 

ir „apvilkti“ ją žodžiu. Mokant suvokti tekstą, pasitelkiami tokie pratimai: 
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 veiksmų demonstravimas; 

 inscenizavimas; 

 iliustracijų perskaitytam tekstui parinkimas; 

 atsakymai į klausimus; 

 piešiniai, schemos; 

 sakinių sudarymas pagal paveikslėlius ir kitas vaizdines 

priemones; 

 darbas su karpytu tekstu; 

 darbas su paveikslėlių serija (mokoma suvokti įvykių eiliškumą, 

seką); 

 pasakojimo sudarymas pagal paveikslėlį (po paveikslėlių serijos); 

 kasdieninių įvykių aprašymas. 

Vienas iš skaitymo ir kalbos mokymo būdų – gebėjimas atpasakoti 

perskaitytą tekstą. Atpasakojimo kokybė informuoja apie tai, kaip mokinys 

suprato perskaitytą tekstą. Vaikų su klausos sutrikimais pasakojimui būdingas 

pažodinis teksto atpasakojimas (dažniausiai išmokstama mintinai), 

praleidžiamos tos teksto dalys, kurių vaikai nesupranta. Teksto mokiniai 

nesuvokia dėl to, kad: 

 nemokomi  arba tik minimaliai mokomi keisti, perdaryti tekstą; 

 silpni darbo su tekstu gebėjimai, todėl ir pagrindinės, ir 

nereikšmingos teksto dalys būna lygiavertės; 

 teksto analizė dažniausiai vyksta klausinėjant, be to, panašios 

užduotys skiriamos ir namų darbams, o tai skatina mokytis 

mintinai, menkina gebėjimus atpasakoti tekstą.  

Mokant perskaityto teksto suvokimo labai svarbūs parengiamieji 

darbai. Jau nuo pat pradžios būtinas sakinių perkūrimas.  Mokiniai, atsakydami 

į klausimus, gali tiksliai ar pažodžiui atkartoti tekstą. Vėliau  reikalaujama, kad 

į klausimus būtų atsakoma  savais žodžiais. To mokoma specialiai, naudojami 

įvairūs darbo būdai:   

 žodžių sukeitimas vietomis sakinyje; 

 nereikšmingų kalbos dalių praleidimas sakinyje; 

 žodžio (dažniausiai veikėjo) keitimas kitu žodžiu, pageidautina 

sinonimu, pavyzdžiui: Smiltė – mergaitė – ji; 

 kelių žodžių keitimas sinonimais; 

 sakinio struktūros keitimas; 

 atskirų žodžių keitimas vaizdingais žodžiais ir posakiais, 

frazeologizmais. 

Pasakojimo kūrimo mokymas vyksta keliais etapais. Siūloma 

pasinaudoti: 

 maketais; 

 serijiniais paveikslėliais arba  iliustracijomis; 



19 

 

 reikšminiais žodžiais, frazėmis; 

 planu.   

Pradiniame teksto pasakojimo etape naudojami vaizdai ir pagal juos 

susiformavę vaizdiniai. Pasakoti pagal maketą (galima paimti ir vaikų sukurtą, 

pavyzdžiui, iš plastilino, lankstinių iš popieriaus, žaislų, lego detalių ir kt.) 

žymiai lengviau, nes vaiko ar pedagogo rodomi veiksmai padeda suvokti ir 

sekti siužetą. Mokinys dirba su daiktais, figūrėlėmis, perkelia jas iš vienos 

vietos į kitą ir įvardija savo atliekamus veiksmus (t.y. veikėjo veiksmus). Taip 

suvokiama loginė veikėjų ir veiksmų seka, lavinamas gebėjimas pasakoti 

nuosekliai. Vaikams kurti pasakojimą padeda ir iš anksto išmokti ar kortelėse, 

lentoje parašyti reikiami žodžiai.   

Pasakojimas pagal paveikslėlį arba pagal paveikslėlių seriją (galima 

imti vaikų nupieštus) formuoja gebėjimą rasti tekste svarbiausius įvykius ir 

sieti rašytinį tekstą su vaizdais paveikslėlyje. Pateikiamas paveikslėlis ir pagal 

jį sukurtas tekstas, o mokiniams siūloma atrinkti iš teksto iliustraciją 

apibūdinančius sakinius. Iš jų sudaromas savotiškas teksto atpasakojimas, po 

to mokoma išrinktus sakinius pakeisti savais žodžiais. Dar vėliau pagal 

kiekvieną paveikslėlį parenkami ne vienas, o keli sakiniai, kurie perfrazuojami 

savais žodžiais.  

Mokymas pakeisti išrinktus iš teksto sakinius yra sunkiausia, bet 

svarbiausia atpasakojimo mokymo dalis. Vaikai dažnai pradeda pasakoti apie 

tai, ką mato paveikslėliuose, visai pamiršdami tekstą. Pedagogas, norėdamas, 

kad mokiniai išvengtų panašaus pasakojimo, pateikia užvedančius ar 

padedančius klausimus, užduotis, talkina mokiniui, pasirenkant tinkamus 

žodžius,  pertvarkant sakinius, skatina juos pasakyti kitais žodžiais.  

Pasakojimas pagal reikšminius žodžius tinka tada, kai vaikams reikia 

išmokti daug naujų žodžių, specifinę leksiką, frazeologizmus.  

Labiausiai mokyklose yra paplitęs mokymas pasakoti pagal klausimus. 

Pradžioje pateikiami nesudėtingi, konkretūs klausimai, susiję su teksto faktine 

medžiaga. Vėliau – apibendrinantys klausimai, kurių negalima atsakyti vienu 

atrinktu sakiniu, o reikia apdoroti dalį teksto. Tik paskutiniame etape  

parenkami tokie klausimai, kurie gali būti pasakojimui skirtų klausimų planu.  

Mokiniams su klausos sutrikimais sunku atpasakoti bet kokį tekstą. 

Dažniausiai jie išmoksta neilgą tekstą, jo pradžią ar atskirus fragmentus 

mintinai. Taip būna dėl skurdžios ir agramatiškos kalbos.  Vaikams lengviau 

išmokti atsakymus į klausimus, nei patiems analizuoti tekstą ir perteikti jo 

turinį savais žodžiais. Svarbiausias pedagogo tikslas – mokyti suprasti ir 

analizuoti teksto informaciją. Mokant atpasakoti naudojami šie būdai – teksto 

skaitymas, pokalbis apie perskaitytą tekstą, atskirų teksto fragmentų 

skaitymas, detalaus plano sudarymas  ir kt. 
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Dar sunkiau vaikus, turinčius klausos sutrikimų, išmokyti kurti glaustą 

pasakojimą, atrenkant svarbiausius faktus, keičiant dialoginę kalbą į tiesioginę. 

Šiame darbe galima pasinaudoti: 

 paveikslėlių planu (kiekvienam paveikslėliui iš teksto išrenkami 1-

2 sakiniai); 

 teksto skaidymu į dalis ir svarbiausios informacijos suvokimu bei 

atrinkimu; 

 atskirų pasakojimo dalių analize; 

 teksto lyginimu (lyginami išplėstinis ir glaustas pasakojimas).  

Kurti pasakojimą padeda ir tokios užduotys, kaip teksto glaudinimas ir 

plėtimas. Pradžioje šias užduotis galima atlikti ne su literatūrine medžiaga, bet 

su žinomais sakiniais. Įgytas gebėjimas plėsti ir glaudinti tekstus padės 

mokiniams sąmoningai skaityti didelės apimties literatūrinius kūrinius ir juos 

atpasakoti.  

Aktualus ir kūrybinio papasakojimo mokymas. Tokiam pasakojimui 

būdingas veikėjų, veiksmo vietos, veiksmų plano, laiko keitimas. Vaikai 

mokomi ne tik analizuoti tekstą, bet ir pritaikyti gramatines žinias, vartoti 

tinkamą leksiką. Prieš mokant kūrybinio pasakojimo, siūloma vaikams atlikti 

tokio tipo užduotis:  

 literatūrinio kūrinio ištraukoje pakeisti veikėjo asmenį (vietoj 3 

asm, - 1  asm.); 

 parinkti žodžiams sinonimų; 

 išrinkti svarbiausius veiksmažodžius ir pakeisti jų laiką. 

Mokant pasakoti siūloma pasinaudoti dar vienu būdu – pasakojimu 

pagal pakeistą planą, pavyzdžiui, kai pakeičiama įvykių seka. Mokiniams 

pateikiamas pasakojimo planas ir kviečiama pagal jį atpasakoti tekstą. Po to 

keičiamas plano dalių eiliškumas ir nurodoma pradėti pasakoti nuo antros, 

trečios ar ketvirtos dalies. Galima pasiūlyti vartoti tam tikras frazes, kurios 

padeda apjungti pasakojimo dalis (O prieš tai atsitiko štai kas ... Tai atsitiko po 

to, kai ... ir t.t.). 

Vaikams su klausos sutrikimais sunkiausia pasakoti, kai keičiamos 

tam tikros  sąlygos, pavyzdžiui, veiksmo laikas. Tokio pasakojimo mokymui 

gali padėti atskirų sakinių analizavimas ir „sufleruojantys“ klausimai.  

Rašytinės kalbos formavimas – vienas iš svarbiausių vaikų/mokinių 

su klausos negalia mokymo uždavinių. Rašytinė kalba, kaip komunikavimo 

priemonė, atveria dideles galimybes kompensuoti klausos trūkumus ir 

bendrauti su aplinkiniais, plėsti akiratį, lavintis.  

Tačiau, mokant taisyklingos rašytinės kalbos, kyla nemažai sunkumų. 

Dėl nepakankamai gerai suvokiamos žodinės kalbos vaikai neturi poreikio ja 

bendrauti, įsiminti kalbos pavyzdžių. Dažniausiai kalbą jie įsisavina 

aplinkiniais būdais, tik specialiai mokant.  
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Mokydamiesi rašyti dauguma vaikų vadovaujasi regimuoju suvokimu, 

ir parašytą žodį suvokia rega taip, kaip ir nežinomas figūras. Tačiau 

palaipsniui žodžio regimasis suvokimas plečiasi: pradžioje matoma tik pirma ir 

paskutinė raidė, mokant rašyti – visą žodį sudarančios raidės. Žodžio 

suvokimas rega talpina informaciją apie žodžio raidinę sudėtį. Dar geriau 

žodžio sudėtis įsimenama, kai  mokinys pats daktiliuoja ir ištaria. Gebėjimas 

įsiminti grafinį žodžio vaizdą padeda taisyklingai atkurti ir jį rašant.  

Ribota kalbinė praktika, pavėluotas žodžio garsinės, raidinės ir 

skiemeninės struktūros suvokimas turi įtakos tolesnei morfologinei kalbos 

plėtrai, padedančiai suprasti žodžio sudėtį ir išmokti gramatiškai taisyklingos 

rašytinės kalbos.  

Rašytinės kalbos įgūdžiai priklauso nuo: 

 vaiko turimos leksikos,  

 gramatiškai taisyklingos kalbos įgūdžių, 

 gebėjimo suvokti sakytinę kalbą ir tarties įgūdžių, 

 gebėjimo bendrauti su aplinkiniais sakytine kalba. 

Rašytinės kalbos formos yra šios: 

 rašinėlis; 

 atpasakojimas; 

 iliustracijos aprašymas; 

 pasakojimas pagal paveikslėlių seriją; 

 užversto paveikslėlio aprašymas; 

 sakinių sudarymas remiantis reikšminiais žodžiais; 

 rašytinio pasakojimo sudarymas pagal paveikslėlį; 

 daiktų, objektų aprašymas, jų lyginimas (panašumai ir skirtumai); 

 įvykių, susijusių su vaiko gyvenimu, aprašymas; 

 laiško rašymas; 

 teksto, literatūrinio kūrinio, eilėraščio analizavimas ir kt. 

Rašytinės kalbos įgūdžių formavimui padeda žinojimas, kokia yra 

teksto struktūra (pradžia, dėstymas, pabaiga), klausimai, pasakojimo planas. 

Sakinių sujungimui mokoma vartoti jungiančius žodžius, frazes (po to, vėliau, 

kartą, staiga, netikėtai ir t.t.).   

Mokant kurti rašytinį pasakojimą pagal paveikslėlius, vaikams 

nurodomos aprašymo gairės – siužetas, kompozicija, spalvos, veikėjų, detalių 

apibūdinimas.  

Rašymas pagal paveikslėlių seriją pradedamas nuo bendro paveikslėlių 

dėliojimo eilės tvarka ir sakinių užrašymo pagal juos.  

Įdomus būdas – užversto paveikslėlio aprašymas. Tokia darbo forma 

reikalauja aktyvios intelektinės veiklos, lavina fantaziją, kūrybiškumą, vaikai 

mokosi taisyklingai sudaryti sakinius,  užduoti klausimus ir išsiaiškinti, kas 

pavaizduota paveikslėlyje. Pagal pateiktus atsakymus siūloma vaikams 
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patiems nupiešti savo paveikslėlį ir palyginti jį su duotu, aptarti neteisingai 

suprastas detales. Po to  siūloma sukurti rašytinį pasakojimą pagal savo piešinį.  

Kasdieninės veiklos ar įvykių aprašymas padeda išmokti savarankiškai 

ir nuosekliai dėstyti mintis, formuoja monologinės kalbos įgūdžius, lavina 

atmintį ir dėmesį.  

Laišką rašyti vaikai mokomi pagal pavyzdį, tam tikrus kalbos 

šablonus. Pažymėtina, kad dabartiniai mokiniai dažniausiai laiškus kuria 

naudodami informacines technologijas, todėl skiriasi jų forma, stilius.  

Dar viena nepaminėta rašytinės kalbos mokymo forma – žinutės 

rašymas mobiliuoju telefonu. Mokiniai su klausos negalia netiksliai supranta 

žinutes, nes joms būdingas buitinis stilius. Sunkumų kyla ir jas rašant. Siūloma 

žinutes rašyti  pagal specialiai sukurtus kalbos pavyzdžius, modelius.  

Klausymo, kalbėjimo, rašymo ir skaitymo dermė – efektyvios 

komunikacijos pagrindas. Mokiniai su klausos sutrikimais per visų dalykų 

pamokas turėtų būti mokomi tinkamai vartoti sąvokas, jas taisyklingai tarti ir 

užrašyti. Tai vienas iš svarbesnių reikalavimų, siekiant gerų kalbos mokymosi 

rezultatų. Pažymėtina, kad, mokant įvairių dalykų, labai svarbus lietuvių 

kalbos pamokose ir individualiuose užsiėmimuose pradėtų formuoti gebėjimų 

- kalbėti, skaityti, rašyti, klausyti -  plėtojimas. Kaip ir visos kompetencijos, 

komunikavimo lietuvių kalba kompetencija sėkmingiausiai ugdoma tada, kai 

tampa visos bendruomenės rūpesčiu. 
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REKOMENDACIJOS KALBINEI MANKŠTAI, KLAUSOS 

LAVINIMUI, KALBOS KOREKCIJAI  BEI KALBAI IR 

BENDRAVIMUI 

 
Loreta Martišiūtė, 

surdopedagogė ekspertė, 

Egidija Aušrinė Dabrilienė, 

vyresnioji surdopedagogė, 

Renata Valaitytė-Ramuckienė, 

Neformaliojo švietimo ir švietimo 

pagalbos skyriaus vedėja, 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras 
 

Ugdant vaikus, turinčius klausos sutrikimą, vienas iš svarbių jų 

specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo aspektų yra tarties korekcija, kalbos 

mokymas ir klausos lavinimas ne tik individualiose surdopedagogo pratybose, 

bet ir visame ugdymo procese. Tinkamai ir kryptingai organizuojamas 

pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų darbas mokant tarties, kalbos ir 

lavinant klausą gerina  mokinių tarties ir žodinės  kalbos įgūdžius, daro 

mokymąsi veiksmingesnį.  

Rekomendacijose pateikiami šiuolaikiniai reikalavimai tarties, kalbos 

mokymo ir klausos lavinimo organizavimui įvairių dalykų pamokose ir 

popamokiniu metu. Taip pat pateikiamos rekomendacijos pedagogų ir kitų 

darbuotojų kalbai, bendraujant su mokiniais, turinčiais klausos sutrikimą. 

 

Rekomendacijos kalbinei mankštai 

 

Kalbinės mankštos tikslai – tobulinti turimus tarties įgūdžius, įtvirtinti 

naujai suformuotus įgūdžius bei išlaikyti jau suformuotus tarties įgūdžius. 

Rekomenduojama kalbinę mankštą vesti kiekvieną dieną pirmos 

pamokos pradžioje ir popamokinio kalbos ugdymo užsiėmimo pradžioje. 

Kalbinės mankštos trukmė 3 - 5 minutės. Kalbinės mankštos forma – frontalus 

darbas. Kalbinės mankštos metu mokiniams rekomenduojama  naudotis 

klausos technika. Pagrindiniai darbo būdai kalbinės mankštos metu – kalbos 

medžiagos kartojimas kartu su pedagogu arba pedagogo kalbos 

pamėgdžiojimas. Kalbinės mankštos medžiagos suvokimo būdai – klausa, 

klausos - regimasis būdas ar skaitymas nuo lūpų. Jei vaikas negeba tarti 

vokalizuoto garso, garso korekcijai galima naudoti taktilinius – vibracinius 

pojūčius.  

Medžiaga kalbinei mankštai parenkama atsižvelgiant į klasės mokinių 

sakytinio kalbėjimo lygį ir individualias kiekvieno vaiko tarties ypatybes. 

 Kalbinė mankšta vyksta su tuo garsu, kurį jau moka visi klasės 
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mokiniai.  

Kalbinę mankštą gali sudaryti:  

 pratybos su garsais, skiemenimis, žodžiais; 

 balso lavinimo pratimai; 

 kalbinio kvėpavimo pratybos;  

 kalbos tempo pratybos;  

 fonetinės ritmikos elementai; 

 pratimai žodžio ir loginio kirčio mokymui;  

 intonacijos mokymo pratybos.  

Kalbinės mankštos turinys parenkamas pagal programinius 

reikalavimus ir konkretaus mokomojo dalyko kalbos medžiagą. Pagrindinis 

dėmesys skiriamas buitinės - šnekamosios kalbos formavimui, kalbos 

medžiagos, padedančios bendrauti su aplinkiniais, įtvirtinimui. Kalbinės 

mankštos metu daugiausiai dėmesio reiktų skirti ne atskirų garsų ar skiemenų 

kartojimui, bet prasminių kalbos vienetų - žodžių, žodžių junginių, frazių, 

sakinių tarimui.  

Rekomenduojama išsirinkti „budintį garsą“, kuris bus įtvirtinamas tam 

tikrą mėnesį. „Budintis garsas“ derinamas su surdopedagogu. Medžiaga  

siejama su „budinčiu garsu" ir planuojama savaitei arba mėnesiui. Medžiaga 

(užrašai lentoje, kortelėse) kalbinei mankštai gali sietis su dalyko mokomąją 

medžiaga (vyresnėse klasėse), pateikiant naujus žodžius rekomenduojama 

pabraukti kirčiuotą skiemenį, veiksmažodžius pateikti esamojo laiko  trečiojo 

asmens forma. 

Rengiant medžiagą kalbinei mankštai rekomenduojama atsižvelgti į 

garso mokymo fonetinį principą (garsų mokymas vyksta pagal tam tikrą 

eiliškumą), garso poziciją skiemenyje: 

I savaitė – garsas atvirame skiemenyje (sa, ša, ... );  

II savaitė – garsas pozicijoje tarp balsių (asa, aša, ... );  

III savaitė – garsas uždarame skiemenyje (as, aš, .... );  

IV savaitė – garsas priebalsių samplaikose (spa, sta, šta, ška, ... ). 

Kalbinės mankštos metu rekomenduojama naudoti šiuos darbo būdus:  

 suvokti klausa kalbos medžiagą ir ją atkartoti;  

 suvokti klausos - regimuoju kalbos medžiagą ir ją atkartoti;  

 skaityti kalbos medžiagą; 

 atkartoti kalbos medžiagą įvairaus stiprumo balsu (tyliai, 

normaliu balsu, pašnibždomis); 

 tarti kalbos medžiagą vienu atsikvėpimu, didinant skiemenų ar 

žodžių skaičių; 

 tarti kalbos medžiagą įvairiu tempu (greitai, normaliai, lėtai); 

 skaityti, atkartoti žodį, išskiriant kirčiuotą skiemenį; 

 skaityti, atkartoti sakinį, išskiriant loginį kirtį; 

 skaityti sakinį pagal loginio kirčio schemas; 
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 taisyklingai skaityti sakinį, pažymėtą sutartiniais fonetiniais 

ženklais; 

 sudaryti sakinius su žodžiais ir žodžių junginiais;  

 skaityti žodžius, sakinius su praleistomis raidėmis;  

 parinkti žodžius, žodžių junginius pagal duotą pavyzdį;  

 sudaryti sakinius pagal duotą pavyzdį ir juos perskaityti;  

 atsakyti į klausimus;  

 vykdyti paliepimus; 

 pakartoti sakinio intonaciją; 

 skaityti sakinį pagal intonacines schemas; 

 kiti darbo būdai. 

 

Rekomendacijos klausos lavinimui 
  

 Klausos lavinimo tikslai yra šie: 

 išlavinti vaikų kalbos suvokimą taip, kad jie išmoktų maksimaliai 

ir veiksmingai naudotis savo klausos likučiais; 

 panaudoti klausos likučius kalbos plėtotei – žodžių suvokimui 

klausa ir klausos-regimuoju būdu; 

 panaudoti klausos likučius kalbos garsams mokyti ir jų korekcijai, 

balso tembrui, kalbos intonacijai ir ritmikai lavinti, savo tarčiai koreguoti ir 

kontroliuoti; 

 mokyti tinkamai naudotis individualiais klausos aparatais 

įvairioje akustinėje aplinkoje; 

 orientuotis nekalbinių garsų pasaulyje. 

Klausą privaloma lavinti kiekvienos pamokos ar popamokinio 

užsiėmimo metu. Klausos lavinimas gali būti vykdomas bet kuriuo pamokos ar 

popamokinio užsiėmimo metu. Neprigirdinčiųjų klasėse dalis kalbos 

medžiagos privalo būti pateikiama suvokti tik klausa. Tam pedagogai naudoja 

specialų ekraną, kuriuo uždengiamas veidas iki akių. Kurčiųjų klasėse dalis 

kalbos medžiagos privalo būti pateikiama suvokti klausos – regimuoju būdu. 

Mišriose klasėse rekomenduojama naudoti abu būdus. Klausos lavinimo 

pratybų metu svarbu, kad mokiniai būtų užsidėję klausos aparatus.  

Pedagogai privalo planuoti  kalbos medžiagą klausai lavinti. Medžiaga 

planuojama kiekvienai pamokai ar užsiėmimui. Ji derinama su mokomojo 

dalyko programa, tema bei konkrečios pamokos, užsiėmimo tikslais. Kalbos 

medžiaga klausai lavinti turi atitikti klasės mokinių kalbos išsivystymo lygį bei 

jų klausos galimybes.  

Mokiniai trimestro metu turi išmokti suvokti klausa ne mažiau kaip 10 

frazių, susijusių su konkretaus dalyko mokymusi.  

 Medžiagą klausos lavinimui gali sudaryti: 

 žodžiai, žodžių junginiai ir frazės, susijusios su pamokos ar 
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užsiėmimo vyksmu, bendrais veiksmais (pvz. „Atsiversk sąsiuvinį“, 

„Nusirašyk nuo lentos naujus žodžius“);  

 specifiniai terminai, išsireiškimai, sąvokos, būdingos pamokos 

temai; 

 paliepimai, prašymai; 

 mokytojo bei mokinių užduodami klausimai;  

 tekstai ir jų ištraukos;  

 pamokos išvados, temos ar uždavinių skelbimas.  

 Klausos lavinimui gali būti pateikiami ir nekalbiniai garsai. 

Kalbos medžiaga neturi būti sunki, negalima reikalauti iš vaiko 

sudėtingų loginių operacijų (lyginimų, išvadų, priežasčių aiškinimo ir kt). 

Jau nuo 1 klasės klausai lavinti pateikiami nežinomi žodžiai, kuriuos 

vaikai gali suprasti iš konteksto. Nuo 3 klasės rekomenduojama mokyti 

suvokti klausa ne tik frazes, žodžius, bet ir skiemenis, atskirus garsus.  

Nauja kalbos medžiaga klausai lavinti pateikiama tik tada, kai 

mokiniai įsisavina senąją. Kalbos medžiaga klausai lavinti turi būti pateikiama 

įvairiomis formomis, padedančiomis išvengti stereotipų. Pvz. „Eik prie 

lentos“, „Tomai, eik prie lentos“, „Eik prie lentos, Tomai“).  

Kalbos medžiaga už specialaus ekrano turėtų būti kartojama ne 

daugiau kaip du kartus. Jei mokinys nesupranta, pedagogas nusiima ekraną ir 

pakartoja kalbos medžiagą. Kai mokiniai ją supranta, pedagogas vėl 

užsidengia ekranu veidą ir pakartoja tą pačią kalbos medžiagą. Individualių 

užsiėmimų metu kalbos medžiagą galima kartoti iki šešių kartų.  

 Rekomendacijos ekrano naudojimui: 

 užsidengti veidą iki akių; 

 ekraną nuo veido atitraukti per delno plotį; 

 ekranas turėtų būti pagamintas iš orui ir garsui pralaidžios 

medžiagos bei uždengti visą veido plotį. 

Lavindami klausą, pedagogai turi atsižvelgti į kiekvieno mokinio 

individualias galimybes, klausos sutrikimo laipsnį, žodinės kalbos išsivystymo 

lygį ir stengtis į mokymo procesą įtraukti kiekvieną vaiką. 

 

Rekomendacijos kalbos korekcijai 

 

 Pamokų ir popamokiniu  metu būtina taisyti mokinio kalbos ir tarties 

klaidas. Tarties korekcija vyksta klausos – regimuoju, klausos ir skaitymo nuo 

lūpų būdu, taip pat remiantis taktiliniais-vibraciniais pojūčiais, daktilemomis, 

analizuojant garso profilį. Pedagogas turi perspėti mokinį apie jo padarytas 

kalbos ir tarties klaidas ir skatinti jas savarankiškai taisyti. 

 Rekomenduojama naudoti šiuos tarties korekcijos būdus: 

 taisyklingai ištarti garsą ir liepti mokiniui jį pakartoti;  

 parodyti daktilinį  ženklą;  
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 parašyti netaisyklingai ištarto garso grafinį ženklą (raidę); 

 paaiškinti ir parodyti taisyklingą garso artikuliaciją;  

 naudoti taktilinius - vibracinius pojūčius (pvz. priglaudus ranką 

prie krūtinės jaučiasi vibravimas ir garso buvimas ir t.t). 

 Pedagogas turėtų: 

 Padėti formuoti mokinių  kalbos savikontrolės įgūdžius; 

 skatinti pastebėti savo ir kitų mokinių klaidas bei jas taisyti;  

 formuoti taisyklingo kalbinio kvėpavimo įgūdžius;  

 taisyti žodžių kirčiavimo klaidas;  

 taisyti kalbos gramatinės sandaros klaidas; 

 reikalauti, kad mokiniai į klausimus atsakytų pilnu sakiniu, žodžių 

junginiu ar žodžiu, nenukąstų galūnių;  

 taisyti netaisyklingai pasakytas sintaksines konstrukcijas;  

 būtina nuolat turtinti vaiko aktyvųjį žodyną naujais žodžiais, 

sąvokomis, sakiniais;  

 siekti, kad mokinys galėtų praktiškai panaudoti savo žinias, 

įgūdžius pamokų metu ir popamokinėje veikloje;  

 pamokų ir popamokinės veiklos metu kalbos medžiagą pateikti 

vizualiai (lentoje, korteles su užrašais), skatinti naudotis šia medžiaga;  

 braukti nežinomų ir naujų žodžių kirčiuotą skiemenį;  

 naujus ar nežinomus žodžius aiškinti parodant paveikslėlį, veiksmą, 

gestą, paaiškinant kitais žodžiais, sinonimais ir kt.; 

 jei žodis nesuprantamas, keisti jį į  panašios reikšmės mokiniui 

suprantamą žodį;  

 užduotį ar paliepimą pakartoti 2 - 3 kartus ir tik įsitikinus, kad 

mokinys suprato, leisti vykdyti jį.  

Rekomenduojama kurti kalbinę aplinką. Visa mokomoji medžiaga 

mokiniui turi būti aiški ir suprantama, užduotys turi būti trumpos ir aiškios, 

pateikiamos paprastais žodžiais.  

 

Rekomendacijos kalbai ir bendravimui 

 

 Pradėdami kalbėti įsitikinkite, kad vaikas į jus žiūri,  nes jis gali 

nesuprasti  pokalbio  ar pasakojimo pradžios.  

 Kalbėkite aiškiai, natūraliai ir normaliu tempu. Jei  šauksite,  jūsų 

veidas bus iškreiptas, ir vaikas gali pagalvoti, kad jūs ant jo pykstate. 

 Kalbėdami ar žaisdami su kurčiu vaiku, stenkitės būti  jo akių 

lygyje, nes bendravimui labai svarbus akių kontaktas. 

 Kalbėdami neužsidenkite veido, nevaikščiokite po klasę, nes tai 

trukdo  stebėti jūsų mimiką ir/ar skaityti nuo lūpų. 

 Nekalbėkite, kai rašote lentoje - nematydamas jūsų lūpų, vaikas 

nesupras, ką  sakote. 
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 Kalbėdami  nestovėkite nugara į langą ar kitą šviesos šaltinį. Dėl 

akinančių spindulių ar šešėlio kurčias vaikas negalės aiškiai matyti jūsų veido 

mimikos, jam bus sunku skaityti nuo lūpų. 

 Atstumas tarp jūsų ir vaiko turi būti toks, kad vaikas gerai matytų 

jūsų lūpas ar gestus. 

 Kai kalbate, stovėkite prieš vaiką. Jei kalbėsite vaikui už nugaros, 

jis neturės galimybės skaityti nuo lūpų. 

 Perspėkite vaiką, kai pasikeičia pokalbio tema - padarykite pauzę ar 

pasakykite apie tai.  

 Duokite vaikui laiko peržiūrėti vaizdines priemones ir/ar perskaityti 

užduotis, tik tada pradėkite kalbėti. 

 Skatinkite vaikus pasakyti, ko jie nesupranta. Labai dažnai kurčias 

vaikas linksi galva ir šypsosi, nors iš tikrųjų nesupranta. 

 Atminkite, kad vaikas ne visada gali tiksliai nuskaityti žodžius nuo 

lūpų. Tariant skirtingus garsus,  lūpų padėtis gali būti tokia pati. 

 Neperkraukite vaiko daugybe žodinių nurodymų. 

 Neverskite vaiko ilgai skaityti nuo lūpų, kalbėdami darykite 

pertraukas. 

 Atminkite, kad sutrikusios klausos vaikas negali tuo pačiu metu 

sekti mokytojo kalbos ir užsirašinėti. Rašydamas jis  praleidžia tą informaciją, 

kurią kiti vaikai gali girdėti. Parenkite padalomąją medžiagą.  

 Sutrikusios klausos vaikui reikia daugiau laiko klausimui suprasti ir 

atsakymui suformuluoti. Nereikalaukite iš jo greito atsakymo, leiskite 

pagalvoti. 

 

Rekomendacijose vartojamos sąvokos: 

 

Aktyvusis žodynas – kasdien vartojami, įprasti žodžiai. 

Budintis garsas – garsas, kurio tarimas įtvirtinamas tam tikrą mėnesį.  

Daktilema – tam tikra pirštų padėtis tapati raidei, kurią dažnai lydi 

pirštų judesys. 

Ekranas – priemonė, padedanti uždengti kalbančiojo veido dalį.  

Fonema – kalbos garsinės sandaros vienetas, padedantis skirti 

žodžius. 

Fonetiniai ženklai – tam tikri simboliai, žymintys pauzes sakinyje, 

žodžių jungimą, loginį ir žodžio kirtį.  

Frontalus darbas – darbas su visa klase arba grupe.  

Garso mokymo fonetinis principas – tam tikras garso mokymo 

eiliškumas. 

Garso profilis – garso atvaizdas, rodantis piešinyje kalbos padargų 

padėtį.  
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Kalbinė aplinka – sąlygos, kuriose mokinys skatinamas kuo daugiau 

vartoti sakytinę kalbą.  

Kalbinė mankšta – kasdienės pratybos kalbos aparato treniravimui ir 

kalbos įgūdžių palaikymui.  

Kalbinis kvėpavimas – sakinio, frazės tarimas vienu atsikvėpimu.  

Kalbos garsai – kiekvienos fonemos akustiniai požymiai, pagal 

kuriuos suvokiame sakytinę kalbą. 

Klausos - regimasis klausos lavinimo būdas – kai kalbos suvokimui 

naudojama garso stiprinimo aparatūra ir kartu skaitoma nuo lūpų. 

Klausos lavinimas – girdimojo suvokimo lavinimas įvairiomis 

priemonėmis.   

Klausos technika – individualus klausos aparatas, FM sistemos, 

indukcinė kilpa. 

Loginis kirtis – žodžio ar žodžių junginio pabrėžimas sakinyje tam 

tikromis intonacinėmis priemonėmis. 

Nekalbiniai garsai – aplinkos garsai: triukšmas, muzika, gyvūnų ir 

paukščių balsai ir pan.  

Nevokalizuotas garsas – garsas, kurį tariame be balso (duslieji 

priebalsiai, šnabždesys). 

Pasyvusis žodynas – žodžiai, kuriuos vaikas moka, supranta, bet 

nevartoja. Pasyvusis žodynas visada yra gausesnis už aktyvųjį žodyną.  

Sakytinė kalba – žodinė kalbos forma, perteikiama žodžiu. 

Skaitymas iš lūpų – regimasis sakytinės kalbos suvokimas pagal 

matomus kalbos padargų judesius.  

Suvokimas klausa – kalbos medžiagos suvokimas remiantis tik 

klausa, neleidžiant mokiniui skaityti iš lūpų.  

Taktiliniai vibraciniai pojūčiai – odos jautrumas prisilietimui, 

spaudimui, judesiui, drebėjimui, tirtėjimui. Tai gerklės, skruostų, nosies, lūpų, 

viršugalvio, krūtinės ląstos vibracijos, oro srovės pojūtis. 

Tarties korekcija – tarties defektų (klaidų) taisymas. 

Vokalizuotas garsas – garsas, kurį tariame su balsu (balsiai, skardieji 

priebalsiai, sonantai). 

 

Fonetinių ženklų, intonacinio ir loginio kirčio pavyzdžiai 

 

Fonetiniai ženklai 

 

|      trumpa pauzė 

||     ilga pauzė 

   žodžių jungimo ženklas 
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__  kirčiuotas skiemuo 

ei   transkripcija (tikslus kalbos garsų parašymas pagal tarimą) 

                                           ei 

Per pamoką | Jonukas dailiai nupiešė | geltoną saulę ||    

 

Intonacinio kirčio pavyzdžiai 

 

 

Mama eina namo.          . 

 

 

 

Mama eina namo?       ? 

 

 

     ? 

 

 

Mama eina namo!      ! 

 

Loginio kirčio pavyzdžiai 

 

Mama eina namo.             ___  ___   . 

Mama eina namo.      ___           ___ . 

Mama eina namo.     ___ ___          . 

 

Kas eina namo?                 ___  ___ ? 

Kas eina namo?           ___          ___ ? 

Kas eina namo?          ___  ___         ? 
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KLAUSOS SUTRIKIMĄ TURINČIŲ MOKINIŲ UGDYMAS 

ŠIANDIEN: MOKYKIME MOKYTIS 

 
Milda Pošiūtė-Žebelienė,  

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras  

 

Ugdymas šiandien suprantamas kaip labai plati sritis, kuri įtraukia 

daug „žaidėjų“: vaikas, vaiko tėvai arba globėjai, auklėtojai ir mokytojai, 

vaiko aplinkos žmonės. Plačiąja prasme ugdymą galime vadinti žmogaus 

intelektinio augimo skatinimu. Būtent todėl ugdymas skiriasi nuo dresavimo 

praktikos, kai mąstoma ne apie asmens atsiskleidimą plačiąja prasme, o tik 

apie konkrečių, kartais gyvenimui net nebūtinų mokėjimų ir įgūdžių 

suformavimą, t.y. siekiama laikino rezultato. Vadinasi, jei siekiame ugdyti, 

turime numatyti ilgalaikius ugdymo tikslus bei skaidyti juos į konkrečius 

uždavinius. Ugdytojų nusiteikimas, pasirengimas ugdyti, ugdytinio motyvacija 

mokytis – visi šie klausimai nuolat atviri ir reikalauja papildymų, permąstymų 

ir kaitos. Vaikų su negalia ugdymas – dar jautresnė, ypatingo atidumo 

reikalaujanti sritis.  

Šiandien daug kalbame apie ikimokyklinio ugdymo svarbą vaiko 

gyvenime, apie mokėjimo mokytis pamatus, kurie yra padedami iki vaikui 

atėjus į mokyklą. Todėl pagrindinis dalykas, kurį iškart pastebiu dirbdama 

klausos negalią turinčių vaikų ugdymo įstaigoje yra toks – dažniausiai kurtieji 

ir neprigirdintieji vaikai į mokyklą atvedami be mokėjimo mokytis sampratos, 

t.y. nei vaikai, nei šių vaikų tėvai ar globėjai dar nežino, ko sieks mokymosi 

procese, kaip padės vaikui mokytis, kaip ugdys norą mokytis. Ir čia pat norisi 

grįžti prie klausimo, kuris yra svarbiausias – ką mes ketiname veikti su vaiku: 

dresuosime ar ugdysime? 

Suprasti, kad mokėti mokytis yra vertybė, nelengva ir girdinčiam 

vaikui („Tu mokaisi ne tik galūnių rašybos, ne tik dėlioti skaičiukus, tu 

mokaisi mokytis!“), o ją įdiegti klausos negalią turinčiajam – dar sudėtingesnė 

misija, todėl šiame straipsnyje bandysiu atsakyti į klausimą, ar ši misija man, 

kaip mokytojai, atrodo įmanoma, ir jei taip, kokie veiksmai gali padėti šią 

misiją bent iš dalies įgyvendinti.   

 

Klausos negalią turinčių mokinių kalbos mokymo ir mokymosi 

pradžios – šių pradžių ne viena 

 

Žmogaus vidinės nuostatos („Taip, aš noriu mokytis!“) pagrindas – 

žingeidumas. Kiek ilgai degs jis vaiko akyse, jei bus per ilgai sugaišta ir dar 

per pirmuosius vaiko gyvenimo metus neatskleista, kas ir kodėl yra 

artimiausioje aplinkoje, kas yra jis / ji ir kodėl būtent jam / jai  mokytis yra 
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būtina? Gerai, jei prie šio ilgalaikio darbo prisideda ne tik pedagogai ir kiti 

vaiko gerovę užtikrinantys specialistai, bet ir tėvai ar globėjai. Tėvų ir globėjų 

dalyvavimas išties yra svarbiausias, nors kai kalbama apie mokyklą, dažnai 

įsivaizduojama, kad mokykla – tai pastatas, kuriame susitinka tik mokytojai ir 

mokiniai, ir taip jie susitikinėja 8, 10 arba 12 metų... Tačiau mokykla išties 

prasideda arba turėtų prasidėti namuose: pirmosios sąvokos, jų aptarimas, 

vartojimas, pirmosios elgesio kultūros pamokos ir t.t. Tačiau nesunku pastebėti 

tendencijas – dažniausiai klausos sutrikimą turinčių vaikų pirmieji mokymosi 

žingsniai, taip pat ir kalbos mokymasis, prasideda tik mokykliniame suole, ir 

galbūt todėl šie žingsniai tokie netvirti.  

Klausos negalią turinčių vaikų kalbos mokymasis turi ne vieną 

pradžią. Pirmoji pradžia prasideda išties nuo pačios pradžių pradžios: raidės, 

garsai, skiemenys, žodžiai, žodžių junginai, sakiniai, tekstas. Man, kaip 

lietuvių kalbos mokytojai, pradedančiai mokyti nuo penktosios klasės, labai 

norėtųsi ketvirtąją klasę baigiusius mokinius penktoje klasėje pasitikti jau 

suvokiančius žodžių sandaros pagrindus, gebančius paaiškinti paprasčiausių 

kasdienėje kalboje vartojamų žodžių reikšmes bei sieti ištariamą, perskaitomą 

žodį su atitinkamu gestu (jei toks yra), gebančius žodžius jungti į žodžių 

junginius ir tebūnie (su tuo sutikčiau)... dar nemokančius suformuluoti 

paprasčiausio vientisinio sakinio. Tačiau realybė yra tokia: nors ir matau, kad 

pradinių klasių mokiniai išties yra mokomi labai atsakingai, uoliai ir atidžiai, 

tačiau kalbos kaip tam tikros sistemos sampratos bei mokėjimo mokytis 

įgūdžių jie neatsineša, ir penktoje klasėje tarsi vėl viskas prasideda nuo 

pradžių: skiemenys, žodžiai, žodžių junginai, sakiniai, tekstas. Mokiniai, atėję 

į 11 klasę, ir vėl moka nustebinti kalbos mokytojus, todėl taisyklė, kuri 

visuomet pasiteisina – 11 klasės lietuvių kalbos kursą pradėti išsamiu 

veiksmažodžio pagrindinių formų, laikų ir nuosakų kartojimu, aptarti, kas yra 

tekstas, literatūra, kas yra informacinis tekstas, kokios yra pagrindinės rašinio 

struktūrinės dalys, ir tik tada pradėti ruoštis studijuoti lietuvių kalbos egzaminų 

kurtiesiems ir neprigirdintiesiems medžiagą.  

Taigi du labai svarbūs dalykai man kaip kalbos mokytojai yra šie: 

kalbos kaip sistemos sampratos formavimas ir mokėjimo mokytis ugdymas.  

 

Kalba visur: pamokoje, namuose ir kasdienėje aplinkoje 

 

Kalbos kaip sistemos sampratos formavimas – tai ilgalaikis tikslas, 

kurį kaip ir visi kiti mokytojai dalykininkai skaidau į konkrečius tikslus ir 

uždavinius klasių koncentrams: 5–6 klasei, 7–8 klasei, 9–10 ir 11–12 klasei. 

Turinio minimumas konkrečiam koncentrui yra pateiktas Bendrosiose 

programose, tačiau mokydami kalbos, turime praktiškai „prisitaikyti“ tai, kas 

dokumentuose apibrėžta ir numatyta, t.y. turime galvoti ne tik apie konkrečių 

gramatikos kategorijų sklandų dėstymą arba literatūros kurso apimtis, bet taip 
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pat ir apie tai, kaip konkrečiose gyvenimiškose situacijose mokinys galėtų 

atskleisti savo kalbos vartojimo įgūdžius jau šiandien. Pavyzdžiui, jei 7–8 

klasės klausos sutrikimą turintis mokinys gauna užduotį parašyti žinutę mamai 

ir paaiškinti jai, kur jis ar ji yra, tai patenkinamo lygio mokinys galėtų 

suformuluoti dvinarį sakinį, pagrindinio lygio mokinys jau gebėtų 

suformuluoti sklandesnį trinarį vientisinį sakinį, o tuo tarpu aukštesniojo 

pasiekimų lygio mokinys jau gali gebėti suformuluoti sudėtinį sakinį.  

Klausos negalią turintiems bei visiems kitiems mokiniams, manyčiau, 

pats svarbiausias paskatinimas mokytis yra atskleidimas, kokiose situacijose 

galbūt jau šiandien jis galėtų panaudoti šios dienos pamokoje įgytas žinias, 

kokias užduotis atlikdamas, jis šias žinias įtvirtins.  

Klausos negalią turinys mokiniai skuba atpažinti jau vartytą vadovėlį, 

knygą, žurnalą, galbūt aptartą panašią temą, kurios užrašą pamato lentoje. 

Mokytojai dažnai išgirsta: „Daiktavardis? Jau buvo. Žinome. Ši tema? Jau 

buvo. Žinome“ ir panašias replikas. Todėl svarbu mokiniams akcentuoti, kad 

žinios turi virsti praktiniu įgūdžiu – kol pats / pati realiai nedalyvauji kalbinėje 

situacijoje ir nepavartoji tik ką išmoktų sangrąžinių veiksmažodžių, dalyvių, 

kitų kalbos dalių arba kalbos strategijų, tol jų ir nemoki, tik jas žinai. Taigi 

išmokimas yra svarbiau nei žinojimas. Dažnai klausos negalią turintys 

mokiniai sieja gestą su atitinkamu žodžiu, tačiau jei patikrintume, ar tikrai 

moka išdaktiliuoti arba užrašyti tą žodį, matytume, kad žodžio nėra, mokinys 

prisimena tik to žodžio vaizdinį, grafinį fragmentą. Kalbos mokymo procese 

mokytojas nuolant turi ieškoti metodų ir būdų, kaip įtvirtinti mokinių žinojimą, 

kaip pakeisti jį išmokimu, o pačiam mokiniui itin svarbu mokėti pasitikrinti 

savo žinių ir išmokimo lygį. 

Kalbos kaip sistemos supratimas remiasi tuo, kad mokinys supranta 

kalbą ne kaip atskirų ir tarpusavyje nesusijusių dalykų mokymąsi (pvz., 

gramatikos pamokose tik linksniuojame ir asmenuojame, literatūros pamokose 

skaitome literatūros kūrinius, o kalbos ugdymo pamokose rašome rašinius), o 

supranta kalbą kaip visų šių dalių visumą, kaip įrankį norimam tikslui pasiekti. 

Kokiose situacijose kalba virsta įrankiu ar instrumentu? Praktiškai visose 

kasdienėse kalbinėse situacijose, pavyzdžiui, kai norime prisistatyti arba 

pristatyti situaciją, kai norime aiškiai, įtaigiai paprašyti, kai norime greitai 

įtikinti, siekiame, kad būtų patikėta mūsų sakoma tiesa ir pan.  

Paprastai klausos negalią turintys mokiniai teigia, kad išmokti 

tinkamai vartoti lietuvių kalbą jiems per sudėtinga arba net neįmanoma. 

Pastebiu, kad nepaisant to, jog šiandien turime nemažai mokymo priemonių, 

parengtų dvikalbiu būdu (kai medžiaga parengta ir lietuvių kalba, ir 

lygiagrečiai pateikta lietuvių gestų kalba), tačiau mokinių raštingumas vis 

prastėja, domėjimosi knygomis praktiškai nelikę, todėl mokytojui, siekiančiam 

sužadinti mokinių motyvaciją mokytis, tenka dėlioti itin sudėtingą dėlionę iš 

nesibaigiančių trūkstamų detalių – „nežinau“, „nesuprantu šio žodžio“, „ką 
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reiškia?“. Mokytojai šią dėlionę dėlioja kasdien labai kantriai, užpildydami 

trūkstamas dalis papildomais paaiškinimais, teksto adaptavimu, teksto 

iliustravimu, žodynėlių sudarymu, pamokos leksikos suvestinėmis, užduočių 

pritaikymu ir t.t. Akivaizdu, kad tol, kol mokinys neskaito papildomai, 

nesirenka tekstų užklasiniam skaitymui, tol ir negeba tinkamai vartoti lietuvių 

kalbos, vis sukasi tos pačios kasdienės ir įprastos jam leksikos rate. Norėtųsi 

sutikti su mintimi, kad lietuvių kalba klausos negalią turintiems mokiniams per 

sudėtinga, bet mąstytojai, kalbininkai ir pedagogai pateikia kontrargumentų, 

sakydami, kad žmogui neduota konkreti kalba – kalbos yra sukuriamos ir 

išmokstamos, kalbos kūrimą ir išmokimą stimuliuoja valia (šiame sakinyje 

cituoju J. G. Herderį). Šiandien dėl lietuvių kalbos ar lietuvių gestų kalbos 

pirmavimo teisės iečių suremti nebereikia – klausos negalią tuintiems 

mokiniams yra leidžiama vartoti jų gimtąją gestų kalbą mokykloje, šis 

vartojimas skatinamas, suteikiama galimybė naudotis vertėjų paslaugomis, 

klausos negalią turintiesiems mokytis padeda visa eilė pagalbininkų 

(auklėtojai, mokytojai, tarties ir kalbos bei kiti specialistai), tačiau lietuvių 

kalbos mokymasis ir vartojimas klausos negalią turintiems mokiniams vis dar 

prilygsta Sizifo darbui. Galbūt išties reiktų mąstyti ne tik apie konkretaus 

dalyko mokymo sunkumus, bet apie tai, kad kurtiesiems ir neprigirdintiesiems 

stinga mokėjimo mokytis strategijų supratimo ir gebėjimų jas taikyti 

besimokant. 

 

Mokėjimo mokytis diegimas ir skatinimas 

 

Mokėjimas mokytis yra tokia pat vertybė kaip ir visos kitos 

neapčiuopiamos vertybės, kurias įdiegti ir ugdyti yra labai sunku, tačiau kaip 

tik tam mokymo procese galima pasitelkti vertinimą ir įsivertinimą. Kažin, ar 

vienpusis, formalus diagnostinis vertinimas (kai mokinį balu įvertina 

mokytojas) visuomet nulemia geriausius rezultatus. Mokiniai turėtų suvokti, 

kad ne tik mokytojas mokymo ir mokymosi  procese yra jų žinių ir gebėjimų  

vertintojas. Savo pasiekimus taip pat turėtų įsivertinti ir mokiniai. 

Įsivertindami savo pačių darbą po tam tikro etapo (po pamokos, pamokų ciklo) 

ir praėjus tam tikram laikui (po mėnesio, po trimesto, po pusmečio ir t.t.) 

mokiniai turėtų gebėti pagrįsti  savo sėkmes ir nesėkmes bei atsakyti, kodėl 

jiems mokytis sekasi prastai, geriau nei anksčiau arba, pavyzdžiui, kodėl 

mokymosi pasiekimai ilgesnį laiką nekinta. Kitaip tariant, svarbu diegti 

supratimą, kad mokymosi rezultatus nulemia atsakingas arba neatsakingas 

mokymasis, atlikti arba niekada neatliekami namų darbai, nuoseklus arba 

skubotas pasiruošimas atsiskaitymams. Pastebiu, kad klausos negalią turintys 

mokiniai geba itin sąžiningai įsivertinti savo darbą pamokose arba po etapo, 

tačiau labai dažnai jie nekelia sau uždavinio judėti toliau. Labai svarbu padėti 

mokiniui pirmiausiai suformuluoti atsakymą į klausimą, kuri būtent kalbos 
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mokymosi siritis jam sekasi prasčiausiai, ir kuri – geriausiai, ir kas konkrečiai 

nulemia sėkmes ir nesėkmes tose kalbos srityse. 

 

Lietuvių kalbos sritys: klausymas-kalbėjimas, rašytinio teksto suvokimas 

ir rašytinio teksto kūrimas – suvokti kaip visumą, tačiau gebėti įsivertinti 

kiekvienos srities pasiekimus 

 

Paprastai mokiniai supranta kalbos mokymąsi, t.y. klausymą-

kalbėjimą, teksto suvokimą ir teksto kūrimą kaip kalbos mokymosi visumą, ir 

toks supratimas nėra klaidingas. Iš tiesų, mokydamiesi vartoti kalbą, 

suvokiame, kad mums reikia mokėti išklausyti pašnekovą ir išreikšti savo 

mintis, perskaityti grožinį ir / arba informacinį tekstą bei jį suprasti, taip pat 

būtinai turime mokėti suformuluoti mintį, prašymą ar pageidavimą raštu. 

Tačiau net ir apjungdami visas kalbos sritis į visumą, neretai įsivertiname 

konkrečią kalbos vartojimo kompetenciją (pavyzdžiui, savo užsienio kalbos 

mokėjimo lygį) išskaidydami ją į konkrečias sritis: kalbu gerai, bet rašau su 

klaidomis; kai klausau, suprantu, bet laisvai kalbėti ir atsakyti dar negebu ir 

pan.... Būtent toks detalus įsivertinimas padeda suprasti, ką jau mokame, o 

kuriose srityse būtini pokyčiai. Manyčiau, kad lietuvių kalbos mokymąsi 

mokiniai turėtų suvokti ir kaip visumą  (klausymas-kalbėjimas, teksto 

suvokimas ir teksto kūrimas), ir kartu turėtume jiems padėti įsivertinti 

kiekvieną iš šių išvardytų sričių atskirai. Kurčio mokinio, kuris klausymo 

įgūdžių negali lavinti, o ir kalbėjimo įgūdžiai ilgą laiką yra paviršiniai (pasako 

pamokoje vos kelias atsitiktines frazes ir / arba kalbėjimas nuolat nerišlus), 

patartina vertinti ir įsivertinti, ar mokinys geba atpasakoti tekstą jam 

patogiausiu būdu (lietuvių gestų kalba), ar supranta, apie ką kalbama 

pamokoje, ar geba pratęsti diskusiją ir pan. Vadinasi, jei pasiekimus, 

remdamiesi nustatyta tvarka, skirstome į tris pasiekimų lygius – patenkinamą, 

pagrindinį ir aukštesnįjį, kiekvienam mokiniui naudinga žinoti bei nuolat 

vertinti kiekvienos kalbos srities pasiekimus ir jų kaitą  Tokio kalbos sričių 

įvertinimo ir įsivertinimo pavyzdys pateiktas lentelėje nr. 1. Apskritimu 

pažymėti vieno mokinio pasiekimai (pateikiamas pavyzdys): sakytinio teksto 

suvokimo ir kūrimo pasiekimai atitinka pagrindinį lygį, teksto suvokimas – 

aukštesnįjį lygį ir teksto kūrimas – patenkinamą lygį.  
Lentelė nr. 1: Vieno mokinio / mokinės kalbinių veiklos sričių pasiekimų lygių 

įvertinimas ir įsivertinimas (pavyzdys) 

Kalbinės veiklos 

sritys 

Pasiekimų lygiai 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Sakytinio teksto 

suvokimas ir 

kūrimas 
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Rašytinio teksto 

suvokimas  
 

 

 

  

Rašytinio teksto 

kūrimas  
 

 

 

  

Įvertinimo ir įsivertinimo data: .................... 

Ypač efektyvu tokį vertinimą ir įsivertinimą atlikti reguliariai: po 

kiekvieno mokymosi mėnesio, trimestro, ir pasiekimų lenteles kartu su 

mokiniais aptarti, rezultatus palyginti, skatinti mokinius įsivertinti, ką 

konkrečiai jie nuveikė tam, kad situacija keistųsi, gerėtų, kad pasiekimų 

laiptais jie galėtų kilti aukštyn.  

Ne mažiau efektyvu – sudaryti konkrečios klasės ar mokinių grupės 

kalbinės veiklos sričių bendrą lentelę, kurioje matytųsi visos klasės mokinių 

pasiekimų įsivertinimas bei jo kaita, jeigu, suprantama, tos klasės mokinių 

mokymosi motyvaciją konkuravimas paskatina, o ne žlugdo (į tai svarbu 

atsižvelgti). Tokiu atveju kiekvienas klasės mokinys gali būti žymimas 

sutartine spalva arba numeriu. Toks klasės vertinimas pavaizduotas lentelėje 

nr. 2. Lentelėje-pavyzdyje pažymėti penki mokiniai. Lentelėje matyti, kad 

ketvirtas mokinys pirmoje ir trečioje kalbinės veiklos srityse yra tarp 

pagrindinio ir aukštesniojo lygių, vadinasi, jo pasiekimai vertintini kaip 

geresni nei pagrindinio lygio, tačiau kol kas ne tokie tvirti, jog būtų įvertinti 

kaip aukštesniojo lygio.  
Lentelė nr. 1: Mokinių grupės kalbinių veiklos sričių pasiekimų lygių įvertinimas ir 

įsivertinimas (pavyzdys) 

Kalbinės veiklos 

sritys 

Pasiekimų lygiai 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Sakytinio teksto 

suvokimas ir 

kūrimas 

 

   

Rašytinio teksto 

suvokimas  

 

 

 

 

  

Rašytinio teksto 

kūrimas  

 

 

 

 

  

Įvertinimo ir įsivertinimo data: .................... 

 

3 1 5 2 4 

4 

4 1 

1 

2 

2 

3 

3 5 

5 
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Tokia lentelė (antroji) kalbos mokytojui vaizdžiai parodo, kuriai 

kalbinės veiklos sričiai reikėtų skirti daugiausiai dėmesio konkrečioje klasėje 

ar mokinių grupėje.  

 

Mokiniams patinka mokytojai, kurie nori mokyti 

 

Net ir puikiai savo dalyką išmanantis žmogus, patirs nesėkmę kaip 

mokytojas, jei jis ar ji iš tiesų mokyti nenori. Klausos sutrikimą turintys 

mokiniai tai pastebi iškart – prasta mokytojo nuotaika, vangus elgesys ir 

reakcijos, kategoriškas vienpusis vertinimas – tai „tiesioginis skrydis“ į 

nesėkmę. Tam, kad mokytojas patiktų mokiniams, jis turi norėti mokyti ir 

norėti mokytis, keistis, ieškoti ugdymo būdų ar metodų, tinkamų konkrečiai 

mokinių grupei ar atskiram mokiniui. Paprastai visiems mokiniams patinka 

mokytojai, kurie dirba nuosekliai, atsakingai ir su ugnele.  

 

Mokykime mokytis, mokėkime dalintis 

 

Mokytojui, skubančiam pildyti dokumentų skiltis, dienyno eilutes, 

taisyti klaidas mokinių rašto darbuose, siekiančiam neprarasti šilto ryšio su 

savo mokiniais bei skatinančiam mokinius ieškoti geriausio būdo mokytis ir 

išmokti, reikėtų nepamiršti ir to, kad visi mūsų kaip mokytojų atrasti geriausi 

ir blogiausi mokymo metodai yra verti aptarimo. Todėl mokydami mokinius 

mokytis, turėtume nepamiršti dar ir paskatinti vieni kitus dalintis patirtimi.  

Esu dėkinga kolegoms, kurie sukaupę darbinės praktikos „aukso 

puodą“, gebėjo /geba šiuo turtu gražiai dalintis: Girdutei Lepeškienei, Alfonsui 

Mitkui, Bronei Oganauskienei, Leonui Geleževičiui, Mildai Pošytei (mano 

tetai), Ritai Bagdonaitei ir Daivai Burkauskienei. Už paraginimą parašyti 

straipsnį šiam leidiniui (ir taip pat idėją šį leidinį išleisti) esu dėkinga Laimutei 

Gervinskienei. 
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LIETUVIŲ KALBOS GALIMA MOKYTIS ĮDOMIAI IR 

NESUDĖTINGAI 

 
Sigita Koroliovė, 

surdopedagogė ekspertė,  

Klaipėdos Litorinos mokykla 

 

 Niekam ne paslaptis, kad šiandieninėse mokyklose mokosi vaikai, 

augantys kartu su skaitmeninėmis technologijomis. Todėl ir šiandieniniai 

mokytojai, reikalaujantys iš mokinių žinių ir gebėjimų, turėtų ir patys 

pasistengti išbandyti technologines naujoves, kadangi dabartinių mokytojų 

vedamos pamokos, pagrįstos aiškinimu ir tikrinimu, veda vaikus iš kantrybės, 

o siūloma veikla yra gana nuobodi. Tie metodai, kurie tiko prieš dešimtmetį, 

nebetinka XXI amžiaus mokiniams, mąstantiems, priimantiems ir 

apdorojantiems informaciją mobiliųjų telefonų, planšečių pagalba, 

bendraujantiems socialiniuose tinkluose, programa Skype, internetiniais 

dienoraščiais. Tai rodo, kad išmanieji įrenginiai – puikus būdas sudominti ir 

motyvuoti apsnūdusį mokinį, padėti jam mokytis nelengvos lietuvių kalbos 

įdomiai, patraukliai ir nesudėtingai.  

 Šiame straipsnyje bus kalbama apie informacinių technologijų 

integravimą į lietuvių kalbos pamokas, pateikiama pavyzdžių apie kompiuterių 

galimybes ugdant mokinių mokėjimo mokytis, komunikavimo gimtąja lietuvių 

kalba ir kitas bendrąsias bei esmines dalykines kompetencijas, įgyvendinant į 

kompetencijas orientuotą ugdymo turinį: planuojant, organizuojant ir vertinant 

ugdymo procesą.  

 Šiandieninius mokinius žymus Amerikos rašytojas ir lektorius Markas 

Prenskis pavadino skaitmeniniais čiabuviais, o mes, mokytojai, deja, 

patenkame į skaitmeninių aborigenų grupę. Didžiajai daliai mokytojų tikrai 

labai sunku suspėti su karta, kuriai būdingas paralelinis mąstymas, gebėjimas 

pateikti kelias idėjas, naudoti keletą bendravimo, publikavimo, pristatymo 

technologijų vienu metu. Nelengva žengti tuo pačiu žingsniu su karta, turinčia 

susiformavusius įgūdžius naudoti daug ir įvairių informacijos šaltinių 

(medžiagą iš spausdintinių, elektroninių šaltinių, televizijos, radijo laidų 

įrašus, internetinius dienoraščius, pranešimus spaudai...). Tačiau tai nereiškia, 

kad mokytojas privalo pulti mokytis programuoti sudėtingus žaidimus. Galima 

pradėti nuo paprastų, didelių informacinių technologijų kompetencijų 

nereikalaujančių užduočių rengimo, kurios, beje, padeda mokytojui 

individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo procesą neišskiriant nei vieno vaiko. 

Kompiuteriu parengtos užduotys vizualiai atrodys panašios, skirsis tik jų 

atlikimo metodika, užduočių lygis ir kiekis. Todėl tai ypač naudinga 

mokytojams, ugdantiems skirtingos raidos ir gebėjimų mokinius.   
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Surinkę tekstą Microsoft Word programa ir įkėlę į jį keletą iliustracijų, 

niekuo nebenustebinsite. Nors sutrikusios klausos vaikams, priimantiems 

informaciją rega, tai tinka ir patinka, tačiau skaitmeninių technologijų asams 

reikia kai ko daugiau. Sukurkite jiems stalo žaidimą, kurio metu vaikai, patys 

to nepastebėdami, atliks tai, ką jūs būsite suplanavę ir numatę konkrečiai 

pamokai. Pavyzdžiui, mokydami vaikus būdvardžių, pasiūlykite mokiniams 

stalo žaidimą „Apibūdink daiktą ar reiškinį“ (1 lentelė). 
 

1 lentelė 

16 

ruduo 

17 

lapai 

18 

jūra 

19 

baldai 

20 

mokinys 

21 

žodis 

Finišas 

15 

dramblys 

 

14 

knyga 

13 

uogos 

12 

ledai 

11 

vasara 

10 

vardas 

9 

filmas 

8 

lietus 

 7 

šventė 

Startas 1 

sniegas 

2 

saulė 

3 

darbas 

4 

medžiai 

5 

žmogus 

6 

pamoka 

 

 Žaidimo taisyklės – tradicinės: vaikai išsidalija skirtingų spalvų 

bokštelius, sagas ar kitokius nedidelius žaisliukus ir meta kauliuką. Daugiausia 

taškų išmetęs žaidėjas pradeda pirmas. Raudonos rodyklės rodo, kad užlipus 

ant to langelio teks leistis žemyn. Žalios rodyklės praneša, kad galima kilti 

aukštyn. Atsistojus ant žalio langelio, galima dar kartą mesti kauliuką, o 

raudoname langelyje teks praleisti vieną ėjimą. Toliau žaidimo taisykles 

kurkite pagal savo suplanuotos pamokos tikslus ir uždavinius. Pavyzdžiui, 

jeigu mokiniai tik pradėjo būdvardžių temą, jiems reikės vienu žodžiu 

apibūdinti daiktą ar reiškinį, ant kurio jie atsistos išmetę kauliuką. Jeigu jau 

mokotės būdvardžius kaityti linksniais, paprašykite sugalvotą būdvardį 

pakeisti kokiu nors vienaskaitos ar daugiskaitos linksniu. Gabiesiems 

mokiniams užduokite sugalvoti po sakinį, žemesnių gebėjimų vaikams – 

parinkti tinkamą būdvardį iš kelių būdvardžių sąrašo ir pan.   

 Vietoj žodžių žaidimą galima paįvairinti iliustracijomis. Sutrikusios 

klausos vaikams spalvingi žaidimai ne tik sukelia gerų emocijų, bet ir padeda 

suvokti sunkesnių savokų reikšmes. Tam tikslui galite naudotis universalia 

skaitmeninių medijų biblioteka 123RF
1
. Beje, šios bibliotekos paslaugomis 

                                                 
1
 
 
Žr. http://www.123rf.com/ 

 

http://www.123rf.com/
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naudojasi ir mūsų šalies leidyklos. Vienas nedidelis trūkumas – nemokamų 

paveikslėlių galerija leidžia išsisaugoti tik mažo formato iliustracijas. Tačiau 

stalo žaidimams toks formatas yra labai dėkingas.   

 Mokydami žodžių darybos, sukurkite labai populiarų žaidimą 

„Bingo!“ (2 lentelė). Jį sudaro didelių kortelių su žodžiais ir mažų kortelių su 

žodžių dalimis rinkinys. Žaidimo taisyklės taip pat visiems yra žinomos: 

vaikams išsidalijus po vieną didelę kortelę, vedantysis (juo galite būti jūs, gali 

būti ir mokinys) iš mažų kortelių krūvos traukia po vieną kortelę ir garsiai 

skaito (rodo, daktiliuoja) jame esančią priesagą (priešdėlį, galūnę). Mokinys, 

radęs savo kortelėje žodį su paminėta žodžio dalimi, gauna iš vedančiojo 

kortelę ir uždengia ja savo žodį. Uždengęs visus didžiosios kortelės žodžius, 

vaikas turėtų sušukti: „Bingo!“ Sutrikusios klausos vaikai šį žodį gali pakeisti 

sutartiniu gestu.  

 

2 lentelė 

 

mokykla 

 

languotas 

 

senelis 

 

garbanotas 

 

kačiukas 

 

senelė 

 

trintukas 

 

dulkėtas 

 

parduoti 

 

mamutė 

 

laimingas 

 

gėlynas 

 

šunytis 

 

darbas 

 

prosenelis 

 

darbininkas 

 

    Išnaudoję programos Microsoft Word teikiamas galimybes, pereikite 

prie Microsoft PowerPoint programos. Ši programa atveria dar didesnes 

kūrybines erdves net ir tiems mokytojams, kurie temoka kurti vaizdines 

pateiktis, kadangi internete gausu šablonų su jau sukurtais žaidimais. 

Parsisiųskite patikusį šabloną ir pakeiskite jame esančius tekstus tais, kurie 

jums bus reikalingi konkrečiai temai. Tokius mokomuosius žaidimus gali 

žaisti visa klasė interaktyvioje lentoje, galima žaisti individualiai kompiuterių 

klasėje, galima juos išsiųsti vaikams elektroniniu paštu, kad jie žaistų ir 

mokytųsi namuose savarankiškai. 

 Būtinai užsukite į šias svetaines, kuriose rasite daug žaidimų, 

stebinančių savo išmone ir originalumu:  

 http://eslgamesworld.com/members/games/pptgames/index.htm

l (1 iliustracija)  

-el- 

 
-is 

par- 
-inink- 

-ykl- 
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 http://be-a-gameshow-host.wikispaces.com/ 

 http://people.uncw.edu/ertzbergerj/ppt_games.html 

 

 Nebijokite pasinaudoti kitų mokytojų siūlomomis idėjomis, nes 

kiekvienai pamokai parengti savo priemonę praktiškai neįmanoma ne tik dėl 

nepakankamų įgūdžių dirbti kompiuteriu, bet ir dėl laiko stokos.  

 Jeigu nerasite tinkamo žaidimo šablono, pritrūksite laiko jam perdaryti 

ar vis dėlto nuspręsite, kad jums nepavyks sukurti geros priemonės, įvairių 

pasiūlymų galima rasti mokytojų asmeninėse svetainėse, kurių šiuo metu ir 

Lietuvoje jau yra labai daug. Tai rodo, kad ir Lietuvos mokytojai yra be galo 

kūrybingi ir, nežiūrint į sugaištą laiką, mielai besidalijantys savo darbais. 

Užtenka paieškos sistemoje įvesti norimos užduoties pavadinimą ir jums 

atsivers sąrašas nuorodų į praktines-metodines mokytojų svetaines. 

Nenorintiems pusdienio praleisti prie kompiuterio, siūlau užsukti į savo 

asmeninę svetainę www.korsigita.wordpress.com, kurioje rasite daug 

metodinių priemonių ir naudingų nuorodų, padėsiančių jūsų pamokas paversti 

smagia ir produktyvia veikla.  

 

1 iliustracija 

 

   
 

Iliustracijoje vaizduojamas žaidimo, skirto įtvirtinti skyrybos taisykles, 

titulinis puslapis. Žaidimas sukurtas pagal prieš keletą metų daugelyje pasaulio 

šalių, taip pat ir Lietuvoje, vykusį populiarų žaidimą „Kas nori tapti 

milijonieriumi?“
2 

                                                 
2
 Žr. http://korsigita.wordpress.com/2012/03/26/sudetiniai-sakiniai/ 

http://korsigita.wordpress.com/2012/03/26/sudetiniai-sakiniai/
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 Kelerių paskutinių mano darbo metų praktika parodė, kad mokiniams 

norėtųsi kuo įvairesnių užduočių. Tačiau dažnai sugalvoti vis naujų užduočių 

trukdo ne laiko stoka, o įkvėpimo nebuvimas ir idėjų trūkumas. Tam tikslui 

puikiai pasitarnauja gausybė nemokamų programų, leidžiančių kurti dėliones, 

testus, paveikslėlių korteles, internetinius kryžiažodžius, žodžių išbraukymo 

užduotis, anagramas, paverčiančias pamoką linksma, įdomia, kartais net ir 

azartiška, veikla, dar labiau sudominančia dėstomu dalyku. Intenete gausu 

nuorodų į nemokamas ir nesudėtingas užduočių kūrimo programas, kuriomis 

gali naudotis net ir minimalius darbo su kompiuteriu įgūdžius turintis 

mokytojas.  

 Žodyno plėtimui, gramatikos, sintaksės mokymui labai tinka programa 

„Žodžių debesys (Word clouds)“ 
3
.
 
Tai vienas iš dėkingiausių būdų pateikti 

mokiniams diferencijuotas užduotis, kurios, kaip aukščiau minėjau, vizualiai 

beveik nesiskiria. Kol visi mokiniai bandys tarp sumaišytų žodžių atrasti, 

pavyzdžiui, nekaitomas veiksmažodžio formas (2 iliustracija), pagal 

individualias programas besimokantiems mokiniams pasiūlykite parinkti 

duotiems žodžiams (3 iliustracija) paveikslėlius, korteles su žmonių, gyvūnų, 

paukščių ir kt. daiktų pavadinimais, parašyti, kas gali atlikti nurodytus 

veiksmus ir pan.        
 

2 iliustracija 

 

 
 

 

3 iliustracija 

 

                                                 
3
 Žr. http://www.wordle.net/ 
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 Programos „Žodžių debesys“ pliusai: 

 Galima įvesti neribotą skaičių žodžių.  

 Yra lietuviška abėcėlė. 

 Galima pasirinkti norimą žodžių šriftą, spalvą ir padėtį lape. 

   Užduotį galima išsisaugoti ir bet kuriuo metu ją 

atsispausdinti. 

 Minusų programa neturi.  

Kalbos ugdymo pamokoms paįvairinti pasiūlykite mokiniams sudėti 

dėlionę. Juk taip smagu aprašyti savo sudėto paveikslėlio herojus! 

Interaktyvias dėliones sukurti galima programa „Dėlionių planeta (Jigsaw 

planet)“ (4, 5 iliustracijos) 
4
.  

Šis trumpas žaidimas ypatingai tinka pamokos pradžioje siekiant 

sudominti mokinius. Tinka jis ir pamokos pabaigoje kaip paskatinimas po 

sėkmingai atliktos užduoties. Dėlionės padės lengvai ir nepastebimai 

diferencijuoti ugdymo procesą. Pavyzdžiui, penktos iliustracijos paveikslėlis, 

parsisiųstas iš aukščiau minėtos skaitmeninių medijų bibliotekos, suteikia 

galimybę aprašymo užduotį gabesniems mokiniams papildyti pokalbiu apie 

šešėlio savininką, klausimais apie vilkų ir šunų panašumus bei skirtumus, 

gyvenimo būdo, elgsenos aptarimu ir pan. Besidomintiems kinologija pravartu 

bus aptarti šunų veisles, jų ypatumus. Silpnesni mokiniai po aprašymo gali 

parašyti kelių sakinių rašinėlį apie savo augintinį. Jei jo neturi, gali papasakoti 

apie mėgstamiausią gyvūną. Rengiant individualią užduotį, įtraukite klausimų 

apie laukinius ir naminius gyvūnus, pakartokite dydžio, ilgio matus. 

                                                 
4
 Žr. www.jigsawplanet.com 

 

http://www.jigsawplanet.com/
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4 iliustracija 

 

5 iliustracija 

 

 Programos „Dėlionių planeta“ pliusai: 

 Galima įkelti ne tik iš interneto parsisiųstą paveikslėlį, bet ir 

asmenines nuotraukas.  

 Norint tik žaisti su dėlionėmis, registracija nereikalinga. 

 Užsiregistravus svetainėje, galima kurti savo dėliones, talpinti 

jas į atskirus teminius albumus. 

 Savo dėlionėmis galima dalintis su visais svetainės 

lankytojais, tačiau galima jas kurti ir vien tik asmeniniam 

naudojimui.  
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 Fiksuojama, per kiek laiko žaidėjui pavyksta sudėti dėlionę.  

 Pateikiamas lankytojų, bandžiusių sudėti jūsų sukurtą dėlionę, 

sąrašas ir laikas, per kurį jie ją sudėjo.  

Programos minusai: 

 Žaisti su dėlionėmis galima tik internete. 

 Nėra galimybių dėlionių atsispausdinti.  
Žemesniųjų klasių mokiniams sukurkite labirintų

5
,
 

vyresniesiems
 

pasiūlykite kryžiažodžių
6
, žodžių išbraukimo

7
 užduočių.

 
Jei patiks džiuginti ir 

stebinti mokinius pačių kurtomis užduotimis, nepajusite, kaip patys pradėsite 

naršyti internete ieškodami naujų programų vis originalesnėms užduotims 

kurti. O gal kada ir patys išdrįsite sukurti savo mokomąją priemonę ir 

pasidalinsite ja su kitais. Nebijokite eksperimentuoti, nes jūsų pastangas 

netruks įvertinti mokiniai, mainais už tai demonstruodami puikias žinias ir 

didelį susidomėjimą lietuvių kalba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Žr. http://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/maze/ 

6
 Žr. http://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/ 

7
 Žr. http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchSetupForm.asp 

http://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/maze/
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LITERATŪROS DIDAKTIKA: INTERAKTYVIŲJŲ STRATEGIJŲ 

TAIKYMAS UGDANT KLAUSOS NEGALIĄ TURINČIUS MOKINIUS 

 
Laima Lapėnienė, 

auklėtoja, 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla 

 

2004 metais išleistoje Doug Buehl knygoje „Interaktyviojo mokymosi 

strategijos“ yra aprašomos 45 strategijos, kurias galima taikyti dirbant su 

mokiniais nuo pradinių iki baigiamųjų mokyklų klasių ir kurios turėtų padėti 

mokytis visų mokomųjų programos dalykų. Knygoje pateikiama daug 

literatūros, kaip naudoti vieną ar kitą strategiją savo pamokose. 

Deja, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo įstaigoms aktualiais 

klausimais kokius mokymo ir mokymosi metodus reikėtų taikyti literatūros 

pamokose, ugdant klausos negalią turinčius vaikus, nei mokslinių tyrimų, nei 

metodinės medžiagos nepavyko rasti. Tokiose mokyklose dirbantiems 

mokytojams kol kas tenka eksperimentuoti – patiems  ieškoti naujų didaktinių 

kelių, kaip lanksčiai – pagal specialiuosius mokinių poreikius – taikyti 

interaktyviojo mokymosi strategijas.  

Kaip siekti klausos negalią turinčių mokinių literatūrinio ugdymo 

efetyvumo, taikant interaktyviojo mokymosi strategijas? – aktuali pedagoginė 

problema, pasirinkta kaip šio straipsnio pagrindinis klausimas. Analizuoti 

mokytojų ir mokinių požiūriai į interaktyviųjų strategijų  praktinės realizacijos 

galimybes Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos 

(PKNPM) 8 klasės mokinių literatūrinio ugdymo procese. Siekta išsiaiškinti 

interaktyviųjų mokymosi strategijų efektyvaus taikymo galimybes PKNPM 8 

klasės literatūrinio ugdymo procese. 

Mokymas(is) pagrindinio ugdymo mokykloje yra svarbus laikotarpis, 

nuo kurio priklauso, kiek praturtės klausos negalią turinčio vaiko žodynas, 

lavės jo žodinė kalba  ir sociokultūriniai gebėjimai. Buvo tirtas veiklos 

pamokoje formų taikymo tikslingumas ir praktiškumas. Domėtasi tyrime 

dalyvavusių mokinių suinteresuotumu, taikant interaktyviojo mokymo(si) 

strategijas.  

Ruošiantis interviu, lietuvių kalbos mokytojai buvo parengti 3 

klausimai. Norėta išsiaiškinti mokytojos nuomonę apie metodų ir 

interaktyviojo mokymo(si) strategijų taikymo svarbą literatūrinio ugdymo 

procese, svarbu tai ar ne, jei taip / ne, kodėl? Norint  sužinoti, kurias iš 45 

siūlomų interaktyviojo mokymo(si) strategijų mokytoja taiko pamokos 

pradžioje, skaitymo metu, po skaitymo, grupinių darbų metu, individualioms 

užduotims, buvo parengta lentelė, kurioje mokytoja turėjo pažymėti, kokias 

strategijas taiko dažnai, retai, niekada. Ko siekiant  jos taikomos ir koks šių 

strategijų veiksmingumas? Taip pat buvo svarbu išsiaiškinti mokytojos 
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nuomonę apie įvairių veiklų jungčių – pvz., braižymo, piešimo, dainavimo, 

klausymo, vaidinimo, kalbėjimo, skaitymo, rašymo – efektyvumą literatūrinio 

ugdymo procese.  

Rengiant mokinių požiūrių tyrimo anketą buvo išskirtos penkios dalys. 

Pirmojoje dalyje – Vaikystėje, pateikti klausimai apie mokinių aktyvumą / 

pasyvumą / interesus vaikystėje / pradinėse klasėse. Norėta išsiaiškinti, ką 

vaikai mėgdavo žaisti, kodėl, kokia mokymo(si) veikla per literatūros pamokas 

žavėjo pradinėse klasėse, kokia nepatiko, kodėl? Antrojoje dalyje – Literatūros 

pamokų įvairovė,  norėta išsiaiškinti, kokios pamokos mokiniams yra įdomios 

ir veiksmingos, ką jie mano apie interaktyviojo mokymo(si) strategijų (pvz., 

skaitymo, rašymo, piešimo, braižymo, vaidinimo, dainavimo, klausymo, 

kalbėjimo ir kt.) jungtis per literatūros pamokas? Kaip jie vertina savo 

pasiekinus literatūros pamokose pastaruoju metu ir kokių literatūros pamokų 

tikisi ateityje? Ketvirtojoje dalyje –Literatūros tekstai ir užduotys,  siekta 

išsiaiškinti, kokie tekstai mokinius labiau domina: tautosakos pasakos, 

eilėraščio? Kokią užduotį savo pasirinktam tekstui jie sugalvotų? Penktojoje 

dalyje Anketos vertinimas, norėta sužinoti, kaip mokiniai vertina visą anketą: 

teigiamai ar neigiamai, kodėl? Į kurios anketos dalies klausimus labiausiai 

patiko / nepatiko atsakinėti, kodėl? 

Vykdant tyrimą buvo taikyti kokybinio (interviu) ir kiekybinio 

(anketos)  tyrimo jungties metodai. Tyrime dalyvavo Panevėžio kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) aštuoni 8 klasės mokiniai. Iš 

jų – vienas kurčias, 7 neprigirdintys. Į interviu klausimus apie interaktyviųjų 

strategijų svarbą literatūrinio ugdymo procese bei ko siekiama naudojant 

vienas ar kitas strategijas, atsakė PKNPM lietuvių kalbos mokytoja. 

 

Mokytojos patirtis taikant interaktyviojo ugdymo strategijas literatūros 

pamokose 
 

Vykdant kokybinį tyrimą – interviu su lietuvių kalbos mokytoja, 

norėta išsiaiškinti mokytojos nuomonę apie metodų ir interaktyviųjų strategijų 

taikymo svarbą literatūrinio ugdymo procese, apie tai, kokias interaktyviąsias 

strategijas ji taiko  pamokos pradžioje, viduryje, pabaigoje, ko tuo siekiama ir 

koks šių strategijų efektyvumas. Taip pat norėta išsiaiškinti mokytojos 

nuomonę apie įvairių veiklų jungčių (braižymo, piešimo, dainavimo, 

klausymo, kalbėjimo, skaitymo,  rašymo, vaidinimo) – efektyvumą 

literatūrinio ugdymo procese. 

Į pirmąjį klausimą „Ką manote apie interaktyvių strategijų taikymo 

svarbą literatūrinio ugdymo procese? Svarbu tai ar ne? Kodėl?“ lietuvių kalbos 

mokytoja atsakė mananti, kad interaktyvusis mokymas vaikus intriguoja, 

padeda sutelkti dėmesį, įsigilinti į tekstą, moko sisteminti medžiagą. Todėl tai 

svarbu. 
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Antrame klausime buvo prašoma „atitinkamoje skiltyje pliuso ženklu 

pažymėti taikomas interaktyviojo mokymo(si) strategijas atliekant tam tikras 

mokymo(si) veiklas“. Iš septynių nurodytų būdų, padedančių mokytis naujų 

žodžių sąvokų, charakteristikų, apibrėžimų , lietuvių kalbos mokytoja nurodė, 

jog dažnai naudoja sąvokos ir apibrėžimo schemos ir būdo žodžiams įsidėmėti 

strategijas. Naudodama šias strategijas ji siekia, kad mokiniai lengviau 

įsidėmėtų naujus žodžius. Strategijas grafinis modelis, Frayerio modelis bei 

semantinės ypatybės analizė mokytoja teigė naudojanti retai, o strategijų lygių 

žymėjimas ir žodžio genealoginis medis nenaudojanti, nes mananti, kad 

kurtiesiems vaikams tai per daug sudėtinga.  

Iš 13 būdų, kurie padeda mokytis naują medžiagą, intriguoja, sutelkia 

vaizduotę ir dėmesį prieš tekstų skaitymą lietuvių kalbos mokytoja dažnai 

taiko strategijas įmagnetintos santraukos, probleminės situacijos, išankstiniai 

įspūdžiai ir įsivaizduok save nuotraukoje. Jos teigimu, šios strategijos susieja 

ugdymą su mokinių patirtimi, sutelkia vaizduotę, sudomina. Likusias 9 

strategijas mokytoja taiko retai, o strategijų idėjų kūrimas remiantis turimomis 

žiniomis, interaktyviojo skaitymo   gairės ir galimi sakiniai – netaiko visai, nes 

kurtieji dėl žodyno skurdumo jų negalės suvokti. 

Iš 5 būdų, skirtų įsigilinti, atidžiau skaityti ir suvokti tekstą lietuvių 

kalbos mokytoja dažnai naudoja strategijas veikėjų citatos, veikėjų stebėjimas 

ir pasakojimo planas. Ji teigia, kad šie būdai padeda suvokti tekstą, labiau į jį 

įsigilinti. Strategiją klausimai autoriui ji taiko retai, o strategijos sąsajų 

apžvalga – niekada, nes jos per daug sudėtingos vaikams su klausos negalia.  

Iš 8 būdų, kuriuos rekomenduojama  taikyti tekstams analizuoti, tirti 

įsiminti, dažnai mokytoja  nenaudoja nė vieno. Retai – nuodugnų klausinėjimą, 

schemą istorijos faktams įsiminti bei teiginio ir patvirtinimo struktūrą. Jos 

manymu, šios strategijos padeda mokiniams suprasti tekstą, įsiminti datas ir 

faktus. Kitų – nenaudoja niekada, nes nėra su jomis gerai susipažinusi. 

Iš 6 būdų tekstams aptarti, aiškintis, diskutuoti, įvertinti  mokytoja 

dažnai taiko strategiją ŽNS ir klausimo analizė. Tuo ji siekia, kad mokiniai 

išsakytų savo nuomonę, diskutuotų, mokytųsi įvertinti. Strategiją diskusijos 

tinklas taiko retai, o kitų – niekada, nes klausos negalią turintiems mokiniams 

jos per daug sudėtingos.   

Veiklai, susijusiai su raiškiu skaitymu, teksto citavimu, sava nuomone 

siūloma naudoti dvi strategijas:skaitymas balsu ir paskutinį žodį suteikite man. 

Šias strategijas mokytoja taiko retai. Ji paaiškina, kad strategiją skaitymas 

balsu taiko tik neprigirdintiems mokiniams, kurie gali raiškiai intonuoti. 

Mokytojos teigimu, strategija paskutinį žodį suteikite man  vertinga, nes 

išreikšti savo nuomonę svarbu dėl to, kad  mokinys ugdytųsi kaip asmenybė, ir 

dėl to, kad suvoktų bei gebėtų apibendrinti skaitytą tekstą.   

Iš 4 būdų, kuriuos taikant mokiniai mokosi planingai rašyti, 

susisteminti medžiagą, mokytoja dažnai nenaudoja nė vieno. Retai – durstinį ir 
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šablonus. Jos teigimu, taikant šį būdą mokiniai dirba bendradarbiaudami, 

jaučia atsakomybę, įsivertina. Kitų  niekada nenaudoja, nes nėra su jais gerai 

susipažinusi. 

Į klausimą, „parašykite savo nuomonę apie įvairių veiklų jungčių 

(braižymo, piešimo, dainavimo, klausymo, kalbėjimo, skaitymo, rašymo, 

vaidinimo) – efektyvumą literatūrinio ugdymo procese“, mokytoja atsakė, kad 

dirbant su kurčiais vaikais yra veiksminga taikyti skaitymo, rašymo, 

vaidinimo, piešimo veiklas. 

Apibendrinant interviu su lietuvių kalbos mokytoja, galima teigti, kad 

interaktyviųjų strategijų taikymas literatūrinio ugdymo pamokose  klausos 

negalią turinčius mokinius sudomina, padeda sutelkti dėmesį, įsigilinti į tekstą, 

moko sisteminti medžiagą. Iš 45 siūlomų strategijų dažnai pamokose taikomos  

vienuolika strategijų, retai – dvidešimt viena, niekada – trylika, nes, mokytojos 

teigimu, šios strategijos  kurtiems mokiniams yra per daug sudėtingos, su kai 

kuriomis jų – mokytoja pati nėra gerai susipažinusi. 
 

Aštuntos klasės mokinių, turinčių klausos negalią, požiūris į 

interaktyviųjų strategijų taikymą literatūros pamokose 

 

Vaikystėje ir pradinėse klasėse mokinių įgyta literatūrinė patirtis 

Tam, kad būtų išsiaiškintas klausos negalią turinčių mokinių požiūris į 

interaktyviųjų strategijų taikymą literatūros pamokose, buvo parengta mokinių 

požiūrio tyrimo anketa ir užduotis.  Pirmaisiais dviem anketos klausimais 

siekta išsiaiškinti, kokią patirtį mokiniai atsinešė iš vaikystės ir pradinių klasių. 

Svarbu tai, kaip mokiniai taiko savo turimą patirtį, ar geba tai pritaikyti 

literatūros pamokoje interaktyviojo mokymosi strategijomis įsisavinant 

dėstomą medžiagą. 

Pateikiami atsakymų duomenys, atspindintys klausos negalią turinčių  

mokinių vaikystėje ir pradinėse klasėse įgytos literatūrinės  patirties kokybę. 

 

1. Kokius žaidimus mėgdavai žaisti vaikystėje? 

6 mokiniai pažymėjo judrius ir linksmus žaidimus. 

1 mokinys pažymėjo tik  linksmus žaidimus. 

1 mokinys pažymėjo tik kūrybinius žaidimus. 

 

2.  Kokia veikla per literatūros pamokas pradinėse klasėse patiko 

labiausiai? 

5 mokiniai pažymėjo teksto iliustravimą. 

4 mokiniai – kolektyvinį skaitymą garsiai. 

3 mokiniai – teksto skaitymą vaidmenimis. 

3 mokiniai –  teksto inscenizavimą. 

2 mokiniai –  poetinio teksto dainavimą. 
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3. Kokia veikla per literatūros pamokas pradinėse klasėse nepatiko 

labiausiai? 

4 mokiniai pažymėjo individualų skaitymą tyliai. 

4 – poetinio teksto dainavimą. 

2 – kolektyvinį skaitymą balsiai. 

2 – teksto žymėjimą. 

Iš mokinių atsakymų galima spręsti, jog vaikystėje jie labiau mėgo 

judrius ir linksmus žaidimus. Pradinėse klasėse per literatūros pamokas jiems 

labiau patiko vaizdiniai ir teatriniai metodai. 

Literatūros pamokų įvairovė 

1. Ar įdomios ir veiksmingos (geriau supranti, įsidėmi) tos literatūros 

pamokos, kuriose mokytoja vien aiškina, pasakoja, klausinėja, kodėl? 

3 mokiniai atsakė taip, ir paaiškino: nes geriau įsidėmiu, kai girdžiu; 

patinka, kai mokytoja aiškina; lengviau suprantu tekstą; man geriau, kai 

mokytoja pasako, parodo. 

5 mokiniai atsakė ne, ir paaškino: nes ne viską suprantu, nuobodu; 

nuobodu, aš taip pat noriu galvoti; noriu pati galvoti, kurti. 

2. Ar įdomios tos literatūros pamokos, kuriose ir tu galvoji, fantazuoji, 

pieši, pildai lentelę, braižai? 

7 mokiniai pažymėjo taip ir paaiškino: nes įdomu ką nors sukurti, 

padaryti; mėgstu vaidinti, greit galvoju; norisi pačiam dirbti; patinka piešti; 

taip mokytis įdomiau; mėgstu dirbti su visais, pasitarti; mėgstu dirbti 

savarankiškai.  

1 mokinys pažymėjo ne, nes nepatinka pildyti lenteles. 

Matyti, kad daugeliui mokinių (penkiems iš aštuonių) nepatinka, kai 

per literatūros pamokas mokytoja tik aiškina, pasakoja, klausinėja, t. y. taikomi 

tik žodiniai metodai. Net septyni mokiniai pažymėjo, jog norėtų patys galvoti, 

kurti, piešti, vaidinti ir t. t. Tai leidžia daryti išvadą, kad mokiniams labiau 

patinka įvairių veiklų jungtys. 

Veikla per literatūros pamokas   

1. Ką manai apie įvairių veiklų interaktyviojo mokymosi strategijų 

(pvz.: skaitymo, rašymo, braižymo, piešimo, vaidinimo ir kt.) jungtis per 

literatūros pamokas?  

      7 mokiniai pažymėjo pamoka tampa įdomesnė. 

             6 mokiniai – padeda lengviau įsisavinti naują medžiagą. 

             5 mokiniai – padeda įtvirtinti turimus įgūdžius. 

1 mokinys – tai nuvargina. 

 

2. Kaip galėtum įvertinti savo pasiekimus literatūros pamokose 

pastaruoju metu? 

      5 mokiniai  pažymėjo man sekėsi gerai. 
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2 mokiniai pažymėjo man sekėsi geriau negu anksčiau. 
1 mokinys pažymėjo negaliu atsakyti. 

 

3.  Kokių literatūros pamokų tikiesi ateityje? 

7 mokiniai atsakė: kuriose galėčiau vaidinti; kūrybiškų, įdomių; 

kuriose galėtume inscenizuoti, skaityti vaidmenimis, iliustruoti; vaidinti, piešti, 

žiūrėti filmuotą medžiagą; kad per literatūros pamokas rodytų filmus, 

spektaklius; kad leistų mokyti kitus klasės draugus.   

1 mokinys atsakė nežinau. 

Galima teigti, jog mokiniai tik dar labiau patvirtino skiltyje 

Literatūros pamokų įvairovė pateiktus atsakymus. Jų teigimu, dėl  

interaktyviojo mokymo(si) strategijų jungčių, pamoka tapo įdomesnė, tapo 

lengviau įsisavinti naują medžiagą. Mokiniai pažymėjo, jog pagerėjo jų 

pasiekimai literatūros pamokose. Ateityje jie taip pat pageidautų, kad 

pamokose būtų taikomos įvairių veiklų mokymo(si) jungtys.   

 

 Literatūros tekstai ir užduotys 

Tyrimo metu mokiniams buvo suteikta galimybė pasireikšti kūrybiškai.   

1. Iš 3 tekstų pasirinkti labiausiai patikusį ir paaiškinti, kodėl jis 

patiko. 

3 mokiniai rinkosi eilėraštį Vėjas, nes  mėgsta eilėraščius, o šis 

eilėraštis labai linksmas.  

2 mokiniai rinkosi tekstą  Keturi vėjai, nes  tekstą įdomu skaityti; 

lengva suprasti; paprasti žodžiai; buvo nesunku. 

3 mokiniai rinkosi Šešių tekstų grupę, nes įdomu įminti, atspėti. 

 

2. Sugalvokite savo užduotį pasirinktam tekstui. 

Mokiniai siūlė iliustruoti ir suvaidinti pasirinktus tekstus. 

Apžvelgus atliktas užduotis, matyti, kad mokiniai rinkosi, jų manymu, 

linksmus ir įdomius tekstus. Nenuostabu, kad norėdami labiau suvokti tekstą, 

vaikai  siūlė jį iliustruoti ir suvaidinti. Vaizdai ir teatro kalba yra artimesnė 

klausos negalią turinčiųjų prigimčiai. 

 

Anketos vertinimas 

1. Kaip vertinate visą anketą, kodėl? 

7 mokiniai vertino teigiamai, nes jų nuomone anketa reikalinga; 

įdomi; labai įdomūs klausimai; buvo įdomu. 

1 mokinys vertino neigiamai, nes nuobodu. 

 

2. Į kurios  anketos dalies  klausimus buvo įdomiausia atsakinėti? 

Kodėl? 
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4 mokiniai nurodė I dalį (Vaikystėje ir pradinėse klasėse įgyta 

literatūrinė patirtis) ir paaškino, jog prisiminė vaikystę. 

4 mokiniai nurodė IV dalį (Literatūros tekstai ir užduotys), tačiau 

nepaaiškino, kodėl. 

3. Į kurios anketos dalies klausimus nepatiko atsakinėti, kodėl? 

Mokiniai neatsakė. 

 

Apibendrinant mokinių, turinčių klausos negalią, atsakymus į anketos 

klausimus, galima teigti, jog atsinešta patirtis iš vaikystės kalba apie tai, kad 

klausos negalią turintys mokiniai mėgo dinamiškus ir nuotaikingus žaidimus. 

Reikia pažymėti, kad atsakydami apie pradinėse klasėse mėgtą veiklą per 

literatūros pamokas jie neatsitiktinai nurodė teksto iliustravimą. Sukurtas 

vaizdas kurčiam ar neprigirdinčiam vaikui padeda geriau suvokti ir įsisavinti 

verbalinę informaciją. Kitos mokiniams patikusios veiklos per literatūros 

pamokas taip pat informuoja apie tai, kad mokiniams priimtinesnis 

kolektyvinis, su vaizdais ir vaidyba/ žaidimu susijęs mokymas(is). Jiems 

patinka įvairių veiklų interaktyviojo mokymo per literatūros pamokas jungtis. 

Tokios pamokos mokiniams įdomesnės, padeda lengviau įsisavinti naują 

medžiagą, įtvirtinti turimus įgūdžius. Mokiniai nori pamokų, kuriose būtų 

įdomu, jie galėtų vaidinti, piešti, skaityti vaidmenimis, mokytis 

bendradarbiauti, kurti, žiūrėti filmų ir spektaklių ištraukas, patys galvoti, 

ieškoti ir rasti atsakymus. 

Galima daryti išvadas, kad: 

   1. Mokinių literatūrinis ugdymas vyksta palaipsniui taikant ugdymo 

proceso modelį: pasirengimas mokytis – turinio aiškinimas, suvokimas – 

išmoktos medžiagos įtvirtinimas (motyvuoja, aktyvina, sutelkia dėmesį – 

analizuoja, atrenka, sistemina – taiko veikloje). Klausos negalią turinčių 

mokinių ugdymo, taikant interaktyviojo mokymosi strategijas, Lietuvos 

edukologai dar nėra tyrę. Mokslinės literatūros ir tyrimų šia tema nerasta. 

Straipsnyje aptartos interaktyviojo mokymosi strategijos bei numatytos jų 

taikymo galimybės mokant klausos negalią turinčius mokinius. 

   2. Išanalizavus Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 

mokyklos lietuvių kalbos mokytojos atsakymus į pateiktus interviu klausimus 

apie interaktyviojo mokymo(si) strategijų taikymo svarbą literatūrinio ugdymo 

procese, galima daryti išvadas, kad  ugdant klausos negalią turinčius vaikus 

dalis interaktyviųjų strategijų yra labai veiksmingos, kitos – per daug 

sudėtingos dėl kurčių vaikų žodyno skurdumo – jiems sunkiai suprantamos. 

   3. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje 

aštuntoje klasėje atlikto tyrimo rezultatų analizė atskleidžia, kad mokiniams 

patinka įvairių veiklų per literatūros pamokas jungtys. Mokiniai tampa 

atviresni, kūrybingesni, mokosi bendradarbiauti, mąstyti. 
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4. Interaktyviųjų strategijų taikymo galimybių tyrimo rezultatai 

patvirtino darbo pradžioje suformuluotą hipotezę, kad, taikant interaktyviąsias 

strategijas, PKNPM 8 klasės mokinių literatūrinis  ugdymo procesas būtų 

veiksmingesnis, todėl rekomenduotina per savo pamokas jas taikyti ne tik 

lietuvių kalbos, bet ir kitų dalykų (pvz., lietuvių gestų, anglų kalbos,  gamtos, 

istorijos, geografijos) mokytojams. 
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STOTELIŲ METODO TAIKYMAS KLAIPĖDOS LITORINOS 

MOKYKLOJE 

 
Erlanda Rimšienė, 

surdopedagogė metodininkė  

(pradinių klasių mokytoja), 

Klaipėdos Litorinos mokyklos                                                                                                    
 

Pedagogai savo darbe išbando ir taiko įvairius ugdymo metodus. 

Ugdymo metodai yra labai svarbus pedagoginio darbo veiksnys. Kiekvienas 

mokytojas ir mokinys yra skirtingi bei saviti individai, todėl nėra vieno 

metodo, kuris būtų universalus ir visada visiems tiktų. Mokytojas, remdamasis 

savo patirtimi, gebėjimais ir intuicija, taiko tokius metodus, kurie geriausiai 

padeda pasiekti ugdymo tikslus ir uždavinius, padeda atsiskleisti kiekvieno 

mokinio individualybei.  

Mokytojams tenka nuolat domėtis, ieškoti ir savo darbe pritaikyti tiek 

jau žinomus, tiek dar naujus, neišbandytus ugdymo metodus. Jie nuolatiniame 

paieškų ir bandymų kelyje. Tyrimais įrodyta, kad teisingai parinkta, didesnė 

mokymo būdų įvairovė sužadina mokinių susidomėjimą, aktyvumą ugdymo 

procese, gerina mokymosi motyvaciją. Per pamoką pedagogai turi ne tik 

mokyti, bet ir išmokyti, skatinti mokinį atrasti nauja, nežinoma, klysti ir taisyti 

savo klaidas. Ne visi metodai mokymo požiūriu yra vienodai vertingi. Koks 

mokymo metodas yra geriausias, galime pasakyti tik tada, kai tiksliau 

įvertinamos mokinių savybės (amžius, motyvacija, ankstesnis mokymasis ir 

rezultatai) bei mokymo tikslai. Šiuolaikinis mokymas reikalauja taip 

organizuoti mokymo procesą, kad mokiniai žinias ir gebėjimus įgytų patys 

aktyviai veikdami. Tada jų mokymasis bus aktyvi ir kūrybiška veikla, kuriai 

yra būdingi ieškojimai ir atradimai. Kai mokinys ieško savarankiško 

sprendimo, jis susikaupia, svarsto, sieja įgyjamas žinias su savo patirtimi, 

informacija, gauta iš kitų šaltinių, jis įsimena sąmoningai, o ne mechaniškai 

išmokdamas. Aktyvieji mokymosi metodai suteikia laisvę mokinių mintims, 

veiksmams, provokuoja įvairius individualius atsakymus, moko gerbti draugų 

idėjas, skatina savarankišką požiūrį, padeda mokytis ieškoti ir atrasti naujus, 

nežinomus dalykus, klysti ir taisyti savo klaidas. Gera yra ta pamoka, kurioje 

dominuoja ne mokytojo, o mokinių veikla. 

Kiekvienas mokytojas, siekdamas įdomiai ir įsimenamai perteikti 

įvairias žinias savo mokiniams, ieško būdų, kaip išradingai organizuoti 

pamokas, kurios būtų palankios mokinių saviraiškai: skatintų mąstyti, suteiktų 

galimybę išgyventi, pajausti kūrybos ir atradimo džiaugsmą, žadintų 

smalsumą, padėtų lavinti vaizduotę, suteiktų galimybę praktiškai taikyti žinias. 

Mokiniams pamokoje labai patinka ta veikla, kurioje jie gali patys aktyviai 

dalyvauti. Tai sudaro sąlygas jiems visapusiškai tobulėti, pratina kontroliuoti 
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savo veiksmus, pamatyti pastangų rezultatus ir juos įvertinti, skatina 

motyvaciją mokytis, moko bendrauti ir bendradarbiauti. Šiuo metu mane ir 

mano mokinius labai sudomino, sužavėjo ir davė teigiamus rezultatus 

taikomas stotelių metodas. Stotelių metodas – tai aktyvusis mokymo metodas. 

Šis metodas sudomina, įtraukia visus klasės mokinius ir abejingų jam nebūna. 

Stotelių metodą galima pritaikyti bet kurio amžiaus mokiniams, nuo 

parengiamosios iki baigiamosios klasės. Jis puikiai tinka visiems 

mokomiesiems dalykams, apibendrinant ir kartojant išeitą medžiagą, pradedant 

mokytis naują temą. Taikant šį nuostabų, universalų metodą mokiniai patiria 

mokymosi ir pažinimo džiaugsmą, gali pakartoti, patikslinti išmoktą medžiagą, 

įsivertinti, eksperimentuoti. Jis sužadina smalsumą ir norą išbandyti visais 

pojūčiais, vystosi mokinių socialinė kompetencija, savarankiško mokymosi 

įgūdžiai, gebėjimas priimti svarbius sprendimus. Vienas pagrindinių šio 

metodo privalumų yra mokinių atsakomybės, sąžiningumo ir savarankiško 

mokymosi skatinimas. Be to, stotelių metodas puikiai pritaikomas ir auklėtojų 

darbe; stotelių principu galima rengti renginius mokykloje.  

Su stotelių metodu susipažinau tik 2013m. pavasarį. Jį pritaikiau savo 

pamokose, todėl noriu pasidalinti su Jumis savo patirtimi. Mano nuomone, šį 

metodą būtina taikyti dirbant su sutrikusios klausos mokiniais. Jis atneša 

sėkmę ir džiaugsmą pamokose. Mokytojas iš anksto paruošia stoteles- vietas, 

kuriose išdėliotos užduotys. Kiekviena stotelė turi būti sunumeruota. Pvz. ant 

popieriaus lapo dideliu šriftu užrašas      1 stotelė           2 stotelė          3 stotelė     

....   arba     Pirma stotelė        Antra stotelė         .... 

Ant stotelių numeracijos lapų galime užrašyti žodžiais arba sutartiniais 

ženklais svarbią informaciją. Pvz. Grupinis darbas arba Individualus darbas.  

Kadangi dirbu su pradinių klasių mokiniais, pamokose naudoju 

žaidimų elementus ir atributiką. Pamokos pradžioje draugiškai, bendru 

sutarimu išrenkamas autobuso (traukinio) vairuotojas, o likusieji mokiniai 

tampa keleiviais. Vairuotojas užsideda kepurę, pasiima vairą, visi prisisega 

saugos diržus (inscenizuojame). Pirmiausia vairuotojas nuveža visus keleivius 

prie stotelių darbo taisyklių. Kiekviena taisyklė surašyta ant atskiro ryškaus 

popieriaus lapo dideliu šriftu. Mokinys paima vieną taisyklę, ją pakabina 

lentoje arba ant sienos. Visi kartu ją perskaito ir išanalizuoja. Kitas mokinys 

ima antrą taisyklę. Vėl visi skaito ir ją išsiaiškina. Analogiškai perskaitomos ir 

iškabinamos visos stotelių darbo taisyklės. Taisyklės turi būti iškabintos gerai 

vaikams matomoje (vaikų akių lygyje), lengvai prieinamoje vietoje. Stotelių 

darbo taisykles mokytojas sukuria pats arba kartu su mokiniais, bet tai turi būti 

padaryta jau anksčiau. Savo darbe pritaikiau šias stotelių darbo taisykles. 
 

Stotelių darbo taisyklės 

 

1. Darbo metu kalbėk tyliai. 
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Eik nuo stotelės prie stotelės tyliai. 

Netriukšmauk. 

 

2. Ko nors nesupranti?  

Nori paklausti? 

Klausk tik mokytojo. 

Netrukdyk draugams. 

 

3. Su darbo priemonėmis elkis atsargiai. 

Saugok darbo priemones. 

 

4. Atlikęs užduotį, darbo vietą sutvarkyk. 

Palik ją tokią, kokią radai. 

 

5. Visas šiukšles mesk į šiukšlių dėžutę. 

 

6. Atlikai užduotį. 

Tik tada pasiimk užduoties  pasitikrinimo lapą. 

 Pasitikrink ir išsitaisyk klaidas. 

 

7. Jau atlikai užduotį. 

Jau pasitikrinai ir išsitaisei klaidas. 

Gali eiti į kitą stotelę. 

 

8. Jei darbą stotelėje baigei. 

Kitos laisvos stotelės nėra.  

Eik į šoną.  

Lauk tyliai, kol kuri nors stotelė bus laisva. 

 

9. Negalima eiti prie užimtos stotelės.  

Netrukdyk ten dirbančiam mokiniui. 

 

10. Darbo lapą su atlikta užduotimi sulenk. 

Padėk į baltą lėkštelę.  

 

Stotelių darbo taisyklių sakiniai turi būti trumpi, aiškūs. Kiekvieną, 

prašomą atlikti, sekantį veiksmą geriau užrašyti naujoje eilutėje. Taip 

mokiniams lengviau ir aiškiau skaityti, suprasti, prisiminti, ar jie jau tai 

įvykdė.  

Jei darbo metu mokinys nesilaiko kurios nors iš taisyklių (pvz. 

nesutvarko darbo vietos, eina prie užimtos stotelės...), mokytojas paima jį už 

rankos ir atveda prie iškabintų taisyklių. Mokinys turi surasti ir perskaityti tą 
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taisyklę, kurią pažeidė ir tik tada gali toliau tęsti darbą. Jei mokiniui nesiseka 

surasti reikiamos taisyklės, mokytojas jam padeda.  

Išsiaiškinus stotelių darbo taisykles, kiekvienas mokinys gauna 

kelionės lapą. Mokiniai, remdamiesi kelionės lapu, aplanko stoteles (nebūtinai 

visas), atlieka jose parengtas užduotis, patys įsivertina, kaip jiems pavyko tas 

užduotis atlikti. Tam kad šie lapai nesusimaišytų, ant jų mokiniai užsirašo savo 

vardą ar pavardę (pagal pageidavimą). Ant darbo lapų nei vardo, nei pavardės 

rašyti nereikia (negalima). Mokinys turi jaustis saugiai. Jam neturi kilti jokių 

abejonių, kad mokytoja paskui vis tiek ištaisys ir įvertins jo užduotis. 

Kiekvienoje stotelėje turi būti padėti darbo lapai (jei jie reikalingi). Juose 

mokiniai atlieka nurodytas užduotis (pvz. įrašo žodžius, išbraukia neteisingus 

teiginius, pažymi nurodytus daiktus,...). 

 

Darbas pavasario stotelėse. Kelionės lapas. 

 

Stotelės 

numeris 

Darbo užduotis Gebėjimų 

įsivertinimas     

1 Pagaminkite visi  linksmą pavasarinį 

plakatą!  

Iškirpk 2 paveikslėlius ir priklijuok. 

 

2 Išbrauk tekste „Pavasaris“ netinkamus 

sakinius.  

Tekstą perskaityk.  

Teisingą atsakymą rasi po knyga.  

Darbo lapą sulenk. 

Įdėk į baltą lėkštelę. 

 

3 Parašyk metų laikus ir mėnesius. 

Teisingą atsakymą rasi mėlyname 

segtuve. 

 

4 Apčiupinėk maišelį. 

Atspėk, kokios figūros jame slepiasi.  

Darbo lape jas pažymėk ženklu + . 

Iškratyk daiktus iš maišelio. 

Pasitikrink, ar teisingai atspėjai. 

Darbo lapą sulenk. 

Įdėk į baltą lėkštelę. 

 

5 Kuo kvepia pavasaris?  

Pauostyk kiekvieną indelį. 

Surask ir padėk prie jo kortelę su 

pavadinimu.  Pasitikrink, ar nesuklydai. 

Atsakymas ant indelio dugno.  
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6 Paragauk pavasarinių salotų.  

Norėtum pasigaminti pats? 

Parašyk, ko reikia norint jas 

pasigaminti.  

Ar teisingai surašei, pasitikrink atvertęs 

vieną recepto lapelį. 

Jį gali pasiimti su savimi.  

Darbo lapą sulenk. 

Įdėk į baltą lėkštelę. 

 

7 Paimk kiaušinio trafaretą. 

Jį apibrėžk 1 kartą ir išmargink. 

Apačioje parašyk savo vardą ir pavardę. 

Pasitikrink, ar teisingai parašei.  

Atsakymo lapas kabo ant durų. 

 

8 Daržoves valgyti sveika.  

Langeliuose parašyk daržovių 

pavadinimus.  

Nuspalvink 2 daržoves, kurios tau 

labiausiai patinka. Teisingą atsakymą 

rasi dėžutėje.  

Darbo lapą sulenk. 

Įdėk į baltą lėkštelę. 

 

 

Darbo lapų pavyzdžiai 

4 stotelė  

Trikampis Kubas   Ritinys  Rutulys Skritulys 

     

5 stotelė 

Svogūnų 

laiškai 

Alyva Tulpė Narcizas Žolė Krapai 

 

Kaip, kokiais ženklais ar žodžiais mokiniai galės įsivertinti savo 

gebėjimus, numato mokytojas ir pateikia kelionės lapo lentelėje. Kiekvienas 

mokinys įsivertina atliktą savo užduotį pats savarankiškai, kaip jam atrodo.  

Mokytojas mokinių nevertina, nes tai skatina nusirašinėjimą. Prieš užduočių 

atlikimą mokiniams reikia priminti, kad mokytojas jų darbų netikrins ir 

nevertins. Viską jie padarys patys, savarankiškai, sąžiningai. Pradžioje mano 

mokiniai niekaip negalėjo to suvokti. Žinoma, iš pradžių apsidžiaugė, bet 

atlikę pirmą, o kai kurie ir antrą užduotį, vis tiek nešdavo man savo darbo ir 

kelionės lapus, kad patikrinčiau ar teisingai atliko užduotį, ar teisingai 

įsivertino. Vėl tekdavo aiškinti, kad tik jie patys gali pasitikrinti ir įsivertinti 
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save. Aš to padaryti negaliu. Jie dabar yra savo mokytojai. Vaikai jautėsi 

sumišę, bet laimingi ir labai aktyvūs.  

Jei mokinys nesupranta užduoties ar iškyla kažkokių neaiškumų, 

draugų trukdyti, klausinėti – negali. Reikia pakelti pagalbos kortelę 

(kiekvienas mokinys privalo ją turėti). Raudoname fone gali būti užrašyta: 

SOS,  Reikalinga pagalba, Pagalba (kaip mokytojas sugalvoja). Mokytojas, 

pamatęs iškeltą pagalbos kortelę, prieina prie mokinio ir ramiai išsiaiškina 

iškilusią problemą.  

Nereikia eiti į stoteles iš eilės. Į kokią nori, kokia laisva, į tą ir galima 

eiti. Tai, ką mokiniai renkasi, leidžia geriau pažinti jų gebėjimus, polinkius, 

charakterį, mokymosi stilių. Nėra privalomos visos stotelės. Mano mokiniai 

stengiasi pabuvoti visose stotelėse, nes tai labai įdomu, smalsu. Stotelėse 

atliekamos užduotys turi remtis visais pojūčiais, būti informatyvios. Mokiniai 

stotelėse turi atlikti įvairią veiklą: piešti, rašyti, skaičiuoti, lipdyti, klijuoti, 

uostyti, ragauti, čiupinėti...  Atliekamos veiklos neturi kartotis, nes tai būtų 

mokiniams nuobodu. Mokytojas, jei mokiniai nepakelia pagalbos kortelės arba 

nepažeidžia stotelių darbo taisyklių, visiškai nesikiša į mokinių veiklą ir 

nevertina mokinių.  

Labai svarbu numatyti ir parengti tinkamą skaičių stotelių, kad 

mokiniams nereiktų laukti. Tikslinga padaryti ir papildomas stoteles 

mokiniams, kurie anksčiau laiko atliko visas užduotis stotelėse. Pabaigoje 

naudinga su visais mokiniais pažaisti vieną ar kitą žaidimą. Pvz. gėlių loto, 

išspręsti kryžiažodį ir pan. Kiek ir kokių stotelių reikia parengti, sprendžia pats 

mokytojas. Taikant stotelių metodą, vienos pamokos nepakanka. Būtina skirti 

bent dvi pamokas iš eilės, bet galima ir 3, 4. Tai priklauso nuo pamokos tipo, 

mokinių amžiaus, mokytojo numatytų tikslų ir uždavinių. Dirbant šiuo metodu 

reikalinga didesnė erdvė, kad mokiniai laisvai, nesistumdydami, netrukdydami 

vienas kitam, nesiblaškydami kitų dėmesio galėtų atlikti užduotis ir įsivertinti. 

Tam puikiai tinka salė ar kiemas. Kiekvienos stotelės parengimas, t.y. 

reikalingų priemonių, užduočių paruošimas, kelionės lapų, stotelių darbo 

tvarkos taisyklių sudarymas reikalauja papildomo mokytojo laiko, bet mokinių 

susidomėjimas veikla, noras savarankiškai veikti, smalsumas, džiaugsmo 

išgyvenimas viską atperka. Tikslinga, prieš atliekant užduotis, mokinius 

supažindinti su naujomis sąvokomis: kelionės lapas, darbo lapas ir kita.  

Mokytojas turi padėti mokiniui išmokti naudotis refleksija. Mokiniui 

siūloma atpažinti, analizuoti ir apibendrinti savo mintis, veiksmus bei jausmus, 

atsakant į klausimus: Ką aš padariau? Ko, kiek ir kaip mokausi? Kur aš esu? 

Pamokos pabaigoje mokiniai pasiima savo užpildytus kelionės lapus. Kad ir 

toliau tęstųsi ugdymo džiaugsmas susėdame visi prie sulčių ar vandens 

stiklinaitės ir aptariame, pasidalijame įspūdžiais. Ar buvo įdomu? Kas 

labiausiai patiko? Kas nepatiko? Kas buvo sunku? Gal nori manęs ko nors 

paklausti? Jei norės, galės ir kitą dieną paklausti, išsiaiškinti, kas buvo neaišku. 
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Kokių užduočių pageidautų?  Pasidžiaugiu, pagiriu, kad visi mokiniai buvo 

labai aktyvūs, savarankiški, atsakingi ir sąžiningi. Visi apsikabiname, 

pasakome vienas kitam „Aš tave myliu“ ir išbėgame į pertrauką.  

Girdinčiųjų mokyklose šiuo metodu mokiniai dirba grupėmis į kurias 

jie susiskirsto patys. Mokytojas nurodo tik mokinių skaičių grupėje. 

Sutrikusios klausos mokinių skaičius klasėse nedidelis, o  pastaruoju metu jos 

dar ir jungtinės. Šį metodą taikau neseniai, todėl tam, kad mokiniai geriau 

suprastų, įsisavintų  nutariau pradėti mokinius mokyti dirbti ne grupėmis, bet 

individualiai. Mokiniams įgijus daugiau patirties, įsisavinus šį metodą, ateityje 

jie mokysis dirbti grupėmis. Organizuodamas darbą grupėse, mokytojas turi 

galimybę pasiūlyti mokiniams laisvai sudaryti grupes pagal savo simpatijas. 

Tokiose grupėse mokiniai atviresni vienas kitam. Kiekvienas mokinys gali 

įnešti savo idėjas ir su juo grupėje elgiamasi kaip su galinčiu duoti svarbių 

žinių. Tai teigiamai paveikia kiekvieno mokinio savosios vertės pajautimą ir 

pačią ugdymo situaciją. 

Taikant stotelių metodą pastebėjau, kad jis ugdo (nepriklausomai nuo 

mokinių pasiekimų lygių) mokinių sąžiningumą, savarankiškumą, pastabumą, 

motyvaciją, aktyvumą, kūrybiškumą, tvarkingumą. Lavina mąstymą, įvairius 

jutimus. Skatina laikytis taisyklių. Mokiniai jaučia poreikį atidžiai, nuosekliai 

perskaityti užduočių sąlygas ir tiksliai jas įvykdyti. Jie įgyja didesnį tikėjimą ir 

pasitikėjimą savo jėgomis, nesijaučia prastesnis už kitus klasės draugus. 

Susipažinus su stotelių metodu kilo abejonių, ar tikrai visi mokiniai sąžiningai 

atliks užduotis. Juk šalia tokia pagunda, atsakymas. Mano džiaugsmui, nei 

vienas mokinys net nebandė slapčia pasižiūrėti į atsakymą. Tai stebuklas. Jie 

aktyviai noriai dirbo. Šalia padėtas atsakymas jiems net nerūpėjo. Atlikę 

užduotį iki galo, pasirinkę norimą kitą spalvą, ramiai ir labai atidžiai išsitaisė 

klaidas ir teisingai, kiek spėjau pastebėti, save įvertino, kai kuriais atvejais net 

per žemai. Visi mokiniai dirbo labai aktyviai, sąžiningai, savarankiškai ir 

noriai. Ruošdama stotelių užduotis tikėjausi, kad mokiniai greitai visas 

apžiūrės ir, visų pirma, išsirinks lengviausias, mažiausiai pastangų 

reikalaujančias stoteles, bet aš klydau. Mokiniai rinkosi stoteles pagal 

smalsumą. Labai nustebino vienas silpnai besimokantis mokinys. Jis pagal 

savo pasiekimus pasirinko pačią sunkiausią jam stotelę. Tai jis padarė savo 

noru, sąmoningai, nieko neverčiamas. Dirbo labai ilgai, atidžiai, ramiai. Padarė 

labai daug klaidų, bet labai kantriai, susikaupęs jas ištaisė. Teisingai save 

įvertino. Tai man buvo nuostabu ir netikėta. Buvo malonu pertraukos metu 

matyti džiaugsmingus, nekantraujančius vaikų veidus. Jie buriavosi prie klasės 

durų ir visi klausė, kada eisime į klasę, nes norėjo mokytis. Suėję į klasę tuoj 

pat ėmėsi veiklos. Aš buvau nebereikalinga.  Pamokai pasibaigus mokiniai 

nenorėjo palikti klasės, nes ne visose stotelėse pabuvojo. Bet tegul tai lieka 

jiems intriga ir tema pokalbiams su klasės ir mokyklos draugais. Tai buvo 

nuostabi pamoka man ir mano mokiniams. 
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Stotelių metodas leidžia integruoti visus mokomuosius dalykus: 

lietuvių kalbą, pasaulio pažinimą, matematiką, gestų kalbą, dalykinę praktinę 

veiklą, dailę, etiką ar tikybą, kūno kultūrą ir muzikos ritmiką. Todėl jis toks 

malonus, patrauklus ir prieinamas visiems mokiniams. Integracija 

mokomuosius dalykus sieja į visumą ne mechaniškai, bet derinant tarpusavyje, 

papildant vieną kitu. Dalykų integravimas gerina ugdymo procesą. Tokios 

pamokos padeda praktiškai pasitikrinti, kaip mokiniai geba taikyti įgytas 

žinias, kokius įgūdžius ir gebėjimus reikia tobulinti, tikslinti.  

 

Stotelių metodo, kaip aktyvaus mokymo metodo privalumai: 
 

* įtraukia visus mokinius į veiklą; 

* mokiniai dirba savarankiškai; 

* patys priima sprendimus, suranda tiesas; 

* mokosi bendrauti; 

* lengva valdyti klasę. 
 

Stotelių metodo, kaip aktyvaus mokymo metodo trūkumai: 
 

*pasiruošimui reikalauja labai daug mokytojo laiko; 

*reikia daug įvairių priemonių, užduočių. 
   
Stotelių metodas sutiekia plačias galimybes diferencijuoti užduotis. 

Diferencijuotos užduotys leidžia mokiniui suprasti, kad kiekvienas mokinys 

mokytojui yra svarbus ir vertingas.  

Naujų metodų dėka mokinys pasijunta asmenybe, atsiranda glaudesnis  

ryšys tarp mokytojo ir mokinio, tarp pačių mokinių. Jie labiau jaučia 

atsakomybę, mokosi išsakyti savo nuomonę, įsiklausyti, formuojasi 

savarankiškas mąstymas. Kiekvienas mokinys yra savitas. Todėl nuolat 

ieškome naujų metodų, kurie leistų mums spręsti problemas, paveikti mokinį, 

kurio neveikia tradiciniai būdai. Naujovės visada reikalauja daug pastangų, o 

jų įgyvendinimas gali būti nelengvas. Norint padaryti ką nors nauja, visada 

reikia laiko ir kantrybės.  

Sėkmės išbandant stebuklingą stotelių metodą! Linkiu Jūsų mokiniams 

patirti mokymosi ir pažinimo džiaugsmą.  

 

Nuoširdžiai dėkoju Švietimo ir mokslo ministerijos Roberto Bošo 

fondo ir Goethe's instituto lektorei, Viekšnių gimnazijos vokiečių kalbos 

mokytojai ekspertei Gilmai Plūkienei, supažindinusiai su stotelių metodu. 
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KĄ DARAU, KAD ŽODIS KURČIAJAM TAPTŲ DRAUGU 

 
Laimutė Lazdauskienė 

surdopedagogė metodininkė  

(pradinių klasių mokytoja), 
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla 

 

„Niekas nežino tiek daug, kad negalėtų pasimokyti iš kitų, ir niekas 

nežino tiek mažai, kad negalėtų pamokyti kitų...“  

Ši citata, išgirsta seminare Kaune,  padrąsino pasidalinti sava patirtimi. 

Jau dvidešimt metų mokau mažuosius, turinčius klausos problemų ir nuolat 

mokausi pati. Manęs dažnai klausia, o neretai ir stebisi  - kodėl aš, turėdama 

tokią nemenką patirtį,  taip daug laiko skiriu planų rengimui, pasiruošimui 

pamokoms. Nedirbančiam mūsų darbo, suprasti sunku. Laikas nestovi vietoje, 

keičiasi ugdymo metodikos, programos, besikeičiančios informacinės 

technologijos padeda efektyviau ir įdomiau organizuoti ugdymo procesą, 

diferencijuoti darbą, tačiau ruošimosi pamokoms trukmė ne trumpėja, o ilgėja. 

Į  mūsų mokyklų klases kasmet susirenka skirtingų gebėjimų vaikai, todėl, kas 

tiko vieniems, visiškai netinka kitiems. Dirbantys su sutrikusios klausos 

vaikais, žinome, kaip sunku prakalbinti kurčiąjį, todėl ir siekiame padėti 

vaikams  atrasti jiems tinkamą mokymo(si)  būdą,  stengiamės kūrybingai 

parinkti mokymosi metodus ir priemones, taikome įvairias mokymosi 

strategijas. Mūsų mokiniams būtina nubrėžti pasiekiamus, bet pastangų 

reikalaujančius tikslus. Kad tikslai galėtų būti pasiekti, remiamės mokinio 

patirtimi ir aktyvia praktine veikla su stipriu grįžtamuoju ryšiu. Stengiamės 

tikslus nukreipti į mokymąsi tų dalykų, kurių tikrai prireiks gyvenime. O 

žodžio, jei ir nepasakyto, tai parašyto, tikrai prireiks... 

Pradinių klasių tikslas – suformuoti kalbą, t.y išmokyti ištarti garsus, 

formuoti sakytinę sutrikusios klausos vaikų kalbą (aiškią, informatyvią, 

suprantamą aplinkiniams) bei skatinti poreikį bendrauti šnekamąja kalba, 

ugdyti rašytinį kalbėjimą (kadangi tai taip pat bendravimo su girdinčiaisiais 

forma). Ne kiekvienas kurtysis sugeba suprantamai žodžiu išreikšti mintis, 

nors su juo dirba patyrę specialistai.  O ir ne kiekvienas kurčiojo klausantis 

supras, ką kurtysis sako. Net ir labai anksti pradėjus sistemingai mokyti kalbos 

bei naudoti garsą stiprinančią aparatūrą, kurčiojo kalba nebus identiška 

girdinčiojo kalbai. Net ir pakankamai gerai kalbantys vaikai sunkiai bendrauja 

šnekamąja kalba, jiems sunku suvokti, kas sakoma. Tenka pripažinti, kad gestų 

kalba  kurčiajam mokantis lietuvių kalbos – didžiulė pagalba ir ji yra žodinės 

kalbos mokymo pagrindas. G.Zaiceva yra pasakiusi, kad bendraujant gestų 

kalba tarpusavyje kaupiama patirtis, formuojasi supratimas, sąvokos. Todėl 

būtina panaudoti šią patirtį. Kurčias vaikas su kurčiuoju visada bendrauja gestų 

kalba. Jam labai sunkiai sekasi išmokti žodinę kalbą, o gestų kalbą išmoksta 
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nepaprastai greitai ir laisvai ja bendrauja. Statistika byloja, kad gimtosios 

kalbos mokėjimas palengvina antrosios kalbos mokymąsi, todėl nemokant 

gimtosios kalbos, t.y gestų kalbos, neįmanoma gerai išmokti kitos kalbos.  

Kalbai ugdyti būtina speciali metodika, kurią su kurčiaisiais dirbantys 

mokytojai puikiai žino, o šalia reikalingas specifinis kūrybiškumas, aktyvumas 

ir naujovių ieškojimas. 

Sakytinio kalbėjimo ugdymas vyksta visų mokomųjų dalykų 

pamokose ir popamokinėje veikloje. Pradinėse klasėse kalbos ugdymas vyksta 

trimis kryptimis: 

- darbas su žodžiu; 

- su žodžių junginiu ir sakiniu; 

- su rišliu tekstu (kartu mokoma tarties). 

 Kiekvieno sakinio pagrindas yra žodis. Todėl mokymas ir prasideda 

nuo žodyno turtinimo. Kartą knygyne radau  Janinos Laniauskienės ir Aldonos 

Mazolevskienės kalbos patarimų šeimai knygelę „Žodynas mažiems ir 

dideliems“. Pirmiausia, įsigijusi šias knygeles (o jos buvo man didelis 

atradimas),  naudojau kaip žodynėlius. Mano tuometinės laidos mokiniai augo,  

žodynėlio resursai seko, todėl  pamaniau, kodėl sėkmingai naudojantis šių 

autorių knygele kaip žodyno turtinimo priemone kurčiųjų mokykloje, 

nepadarius knygelės tęsinio man trūkstamomis žodyno turtinimo temomis. 

Taip paruošiau dar 33 korteles – teminius  paveikslėlių rinkinius, pvz. 

„Lietuvos žvėrys ir žvėreliai“. Paveikslėlius parinkau iš internetinių puslapių. 

 

Lietuvos žvėrys ir žvėreliai 

 
VILKAS   

 

    
LAPĖ 

BEBRAS 

ŠERNAS 

EŽYS 

BRIEDIS  

 

 

    
STIRNA 

VOVERĖ 

STUMBRAS 

BARSUKAS 

KIŠKIS      

ŠEŠKAS 

KIAUNĖ 

LŪŠIS 

ŪDRA 

 Mano mokiniai ūgtelėjo, labai domėjosi kryžiažodžiais. Tuo metu 

internetas dar neturėjo tokios gausios žaidimų bei  įvairių galvosūkių pasiūlos. 
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Sėdėjau ir kūriau kryžiažodžius bei kitas užduotis ne tik savo pasiūlytam 

žodynui bet ir pagal Janinos Laniauskienės ir Aldonos Mazolevskienės kalbos 

patarimų šeimai knygelę. Buvau įsitikinusi, kad jie padės įveikti sunkumus 

sutrikusios klausos vaikams mokantis  naujų žodžių, o specialiųjų poreikių 

vaikams ir vaikams, stokojantiems mokymosi motyvacijos - lavins kalbinius 

įgūdžius, plės akiratį, skatins vartoti žodžius, juos įsiminti žaidžiant. Parengiau  

pirmąją metodinę priemonę „111 užduočių žodyno turtinimui“, skirtą atskirų 

žodyno turtinimo temų įtvirtinimui, sutrikusios klausos mokinių žodinės 

kalbos aktyvinimui. 

Priemonėje kelių rūšių užduotys: 

•  kryžiažodžiai;                                                     

 
  2. 3.  5.              

                   

            9.       

    4.   6. 7.   8.  10.     15. 

              11.  13. 14.  

 1.              12.    

Ž V Ė R Y S  I R  Ž V Ė R E L I A I 
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•  užduotys paslėptų žodžių suradimui; 

 

 

 

     

     

    

 
  

•  užduotys supainiotų raidžių ar skiemenų sudėliojimui 

žodyje;  
 

SUBARKAS  ___________________________________________________ 

KALVIS         ___________________________________________________ 

NERŠAS         ___________________________________________________ 

TIRSNA          ___________________________________________________     

VEVORĖ        ___________________________________________________ 

BARBES         ___________________________________________________ 

N Y K E N K O R A S B U L V Ė Y Ž Y L O 

N Y V E Z V G M O A S B A L T A I D G L 

K Ė R J I O M K U P R A N U G A R I S M 

N E M A R T U L O M I L V I O L A R E D 

M U N R T Ė T U K S M T A T M S F Ė J R 

C B A G A O P L I Ū T A S G R P A N D A 

Ė Š I R Ū M Z E B R A S V I L N I O S M 

R H M I E R Š U S I T I G R A S A I K B 

B U I L O S A N Č I A S N A P I S Ž I L 

V E R K S K I O N A P Ų I Ž A I S D A Y 

Š I A U R I N I S O E L N I A S V Ž Ū S 

C I U K B O R A G A N O S I S L P E R Ž 

E Č B U K U L U B O S K E M B E R B I R 

V Ė L Ą Š O B Y L A N Y K S K U N K A S 

M L A B E G E M O T A S P U N K A S M O 



68 

 

ŠKIKIS           ___________________________________________________ 

ŠŪLIS             ___________________________________________________ 

PALĖ              ___________________________________________________ 

ŽESY              ___________________________________________________ 

NIAUKĖ        ___________________________________________________ 

RŪDA            ___________________________________________________ 

RIEBDIS        ___________________________________________________ 

BUMSTRAS  ___________________________________________________ 

ŠKEŠAS         ___________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

•  užduotys teisingų atsakymų sujungimui. 
 

SUJUNKITE TINKAMUS ŽODŽIUS Į PORAS 
 

KELNES                      LAIKRODĮ  

   KOJINES          BATUS 

   AKINIUS          KOSTIUMĄ 

  BATUS          KEPURĘ 

  SKRYBĖLĘ          KOJINES 

   

STRIUKĘ           KELNES 

  PALTĄ            KEPURĘ 

  SKĖTĮ            KOJINES 

MARŠKINIUS           KAILINIUS 

KAKLARAIŠTĮ          ŠVARKĄ 

     

     

     

UŽSIDĖTI 

UŽSIVILKTI 

APSIVILKTI 

APSIMAUTI 
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       MEGZTINĮ           PRIJUOSTĘ 

ŠLEPETES            PALTĄ

 SUKNELĘ                                  PĖDKELNES          

CHALATĄ            ŠALIKĄ 

BATELIUS            ŠVARKĄ 
 

Taikytini įvairūs darbo būdai: individualus, poromis, kolektyvinis, 

panaudojant multimedijos projektorių. 

Vėliau sužinojau, kad Šiaulių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 

centro pedagogės pagal tą pačią Janinos Laniauskienės ir Aldonos 

Mazolevskienės knygelę parengė rimtą kompiuterinę priemonę „ Mano 

žodynėlis“. Mūsų siekiai ir mintys sutapo. 

Keičiantis pasauliui, atsiranda naujų priemonių, kurios padeda mokytis 

ir tai  dažniausiai yra susiję su informacijos ir komunikacijos technologijomis 

(IKT). Viena iš priemonių – kompiuteris, kurio naudojimas sutrikusios klausos 

vaikų  pradinio ugdymo procese labai svarbus. Kompiuteris vaikui dažnai yra 

itin patraukli priemonė žaisti. Mokytis galima ir žaidžiant. Tai, kas mokiniams 

įdomu ir patrauklu, motyvuoja juos dirbti, siekti geresnių rezultatų. Tai puiki 

motyvacijos skatinimo priemonė. Taip manydama pagal 33 savo  paveikslėlių 

rinkinius parengiau atitinkamas kompiuterines pateiktis „33 temos žodyno 

turtinimu“, skirtas tiek supažindinimui, tiek atskirų žodyno turtinimo temų 

įtvirtinimui. Priemonę parengiau  ieškodama  būdų, kaip padėti kurčiam vaikui 

be įtampos, streso, nepavargstant įsiminti žodžius, tinkamai panaudoti 

kompiuterio bei multimedijos projektoriaus paskirtį. 
 

                                           Lietuvos žvėrys ir žvėreliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaciją pateikiau sutrikusios klausos mokiniams priimtina seka: 

paveikslėlis – gestas – žodis, trumpas apibūdinimas. Po to užduotis, parengtas 

pirmojoje metodinėje priemonėje, sukėliau į pateiktis, paruošiau medžiagą, 

tinkamą naudoti pamokoje.   

APSIAUTI UŽSIRIŠTI 



70 

 

Tiek papildomojo ugdymo medžiagoje „111 užduočių žodyno 

turtinimui“, tiek metodinėje priemonėje  „33 temos žodyno turtinimui“ siūlomi 

darbo būdai suteikia vaikui galimybę sąmoningai, aktyviai siekti asmeninio 

rezultato.  Vaikas tarsi žaisdamas įtvirtina  norimus žodžius. Atlikdamas 

užduotis, remiasi vaizdine medžiaga, tinkamai parinktais paveikslėlių 

rinkiniais, abėcėlės eiliškumu. Įsitikinau, sistemingai turtėja mokinių aktyvusis 

žodynas. 

Išleidusi vieną mokinių laidą, vėl pradėjau dirbti su mažais mokiniais. 

Kiekviena klasė jau turėjo po atskirą multimedijos projektorių. Mokomąją 

medžiagą  galėjau perteikti vaizdžiai ir taip sudominti mokinius. Darbo 

pradžioje tyriau vaikų sakytinio kalbėjimo lygį: aplinkinių kalbos supratimą, 

žodyno turtingumą, gebėjimą atsakyti į klausimus. Darbą pradėjau nuo turimo 

žodyno įtvirtinimo, pasyviojo žodyno kaupimo (kai vaikas suvokia žodžio 

reikšmę, bet pats nevartoja, netaria), paliepimų supratimo ir vykdymo, žodžių 

reikšmių įsisavinimo (gali kurtysis pakartoti daktiline abėcėle rodomą žodį, 

perskaityti tekstą, tačiau šis tekstas jam svetimas, nes jis nesupranta žodžių 

reikšmės). Pradėjome mokytis iš L.Morkevičienės vadovėlio „Mokomės 

kalbėti“, pradėjau kurti naujas tinkančias pateiktis. Turėjau tikslą – turtinti 

mokinių aktyvųjį žodyną, diegti kalbinius įgūdžius, ugdyti loginį mąstymą. 

Rengdama pateiktis, buvau įsitikinusi, kad jas atlikdami, mokiniai: 

         •  išmoks naujų žodžių, prisimins pamirštus; 

         •  išmoks sudėti žodį iš pabirusių skiemenų; 

          •  tobulins gebėjimą įrašyti praleistas raides; 

          •  gebės tinkamai sujungti žodį su paveikslėliu;        

          •  pastebės, kas pasikeitė; 

         •  išmoks teisingai sudėlioti raides supainiotuose žodžiuose; 

         •  mokysis spręsti kryžiažodžius; 

          • plėsis ir gilės mokinių žinios, įgytos kalbos ugdymo, pasaulio 

pažinimo pamokose; 

          •  lavės atmintis, nuovokumas, mokiniai taps savarankiškesni. 

Mokydama naujų žodžių, visuomet stengiuosi panaudoti visus 

analizatorius, todėl naudojami:  

     •  žodis;      

        •  daiktas; 

       •  kortelė; 

        •  daktilinė abėcėlė; 

        •  gestas. 

Mokau ne daugiau nei 3-4 naujus žodžius. Naują kalbinę medžiagą 

sieju su paliepimais ir atitinkamais mokinių veiksmais. Kad palengvinti ir 

savo, ir mokinių darbą, sukūriau dvidešimt teminių pateikčių, skirtų Loretos 

Morkevičienės vadovėlio „Mokomės kalbėti", tiek supažindinimui, tiek atskirų 

žodyno turtinimo temų įtvirtinimui. Pateiktys parengtos panašiu principu: 
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paveikslėliai supažindinimui, apibendrinamasis žodis, užduotys – nuvesk 

rodyklę, įrašyk raidę, sudėk žodį, kas pradingo?, įrašyk žodį,  kas netinka?, kas 

slepiasi? ir pan. Dabar, kai mano mokiniai jau baigė pirmąją klasę, galiu teigti, 

kad ėjau teisingu keliu, nes vaizdžiai pateikiama mokomoji medžiaga 

sėkmingiau įsimenama. Kurčiajam būtinas nuolatinis žodžio pakartojimas. 

Svarbų vaidmenį, formuojant kurčių vaikų sakytinį kalbėjimą, vaidina 

daktilinė abėcėlė. Ji padeda žodyno kaupimui, lengvesniam žodžio struktūros 

įsisavinimui. Pirštų judesiai padeda kurtiems vaikams kontroliuoti savo kalbos 

teisingumą, taip pat, kaip klausa padeda girdintiems kontroliuoti savo kalbą. 

Svarbu tai, kaip vaikai vartoja jau turimą žodyną savo kalboje. Vaikai 

gali žinoti daug žodžių, tačiau žodžio reikšmė nėra įsisavinta iki tol, kol vaikai 

nevartoja jų savo kalboje. Todėl esu įsitikinusi, kad negalima mokyti tik 

žodžių, būtina jungti juos į sakinį, jungti su kitais žodžiais. L.Morkevičienės 

„Mokomės kalbėti“ knyga – tikras lobis pradedantiesiems mokytis sudaryti 

sakinį, kurti rišlų tekstą. Jei mokiniai išmoksta žodžius ir geba pasinaudoti 

vadovėlyje pateikta medžiaga, sėkmė garantuota.  

Pamokų metu nepasakinėju vaikams teisingo atsakymo, o reikalauju 

analizuoti savo klaidas, padedu trumpais linksnio ar skaičiaus patikslinimais, 

naudoju gestus: vienas?, daug?, koks klausimas? ir pan. Mokiniai greitai 

supranta savo klaidas. Nuolat skatinu vadovautis lentelėmis, savo žodynėliais. 

Atidžiai seku mokinių kalbą, stengdamasi atkreipti mokinių dėmesį į savo ir 

draugų daromas klaidas. 

Sutrikusios klausos vaikai mokomi kalbos, remiantis kitais, išlikusiais 

analizatoriais. Pati kalbinė veikla įmanoma tada, kai vaikas teisingai suvokia 

girdimus ar regimus žodinius signalus. Kurtieji orientuojasi ne į atskirus 

artikuliacinių organų judesius, jie supranta žodį kontekste, kur svarbų 

vaidmenį vaidina prasminio spėliojimo galimybė. Keitėsi mokymo metodai, 

klausos technikos priemonės, mokymui skaityti iš lūpų vis mažiau dėmesio. O 

kurtiesiems tai svarbu, nes atsidūrę girdinčiųjų aplinkoje, jei šalia nėra vertėjo, 

praranda galimybę suvokti jiems svarbią informaciją.       

Šnekamosios kalbos skaitymo iš lūpų sėkmė priklauso nuo kurčiojo 

žodinės kalbos išsivystymo lygio, pastovaus, nuolatinio mokymo ir 

mokymo(si), gebėjimo pagal prasmę, kontekstą ar temą „nuspėti“ žodžius, 

kurių neįmanoma nuskaityti iš lūpų. Skaitymo iš lūpų kokybė daugeliu atvejų 

priklauso nuo kurčiojo kalbinio išsivystymo lygio: kuo aukštesnis sakytinio 

kalbėjimo lygis, tuo geresni skaitymo iš lūpų įgūdžiai. Naudoju savo parengtas 

pateiktis su paveikslėlių rinkiniais. Mano mokiniai mato tos pačios temos 

žodžių rinkinius visą savaitę ir kiekvienoje lietuvių kalbos pamokoje. Vieną 

kartą kartoja žodžius, kitą kartą – skaito iš lūpų, trečią kartą – sudaro 

sakinuką... Pirmokai pakankamai gerai „nuskaito“ žinomus žodžius. Tą patį 

darau su tekstu. Jei vieną dieną skaitome ir aiškinamės naujus žodžius, tai kitą 

– skaitome iš lūpų, matydami tekstą lentoje multimedijos pagalba. 
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Tekstelius skaitymui parenku įdomius, suprantamus, o svarbiausia – 

artimus mokinių buičiai, kad, perskaitę tekstelį, jie nevalingai imtų naudoti 

savo kalboje naujas frazes. Dažnai patikrinimui, kaip mokinys suprato naujų 

žodžių reikšmes, pateikiu pačios sugalvotus, specialiai pritaikytus pratimus, 

kuriuose mokiniai turi parinkti, pasakyti  ar  įrašyti praleistus naujus žodžius. 

Tik po to skaitome, versdami tekstą į lietuvių gestų kalbą, ir tik mokiniams 

suvokus turinį, jį analizuojame klausimais ir mokomės pasakoti. 

Rišlaus  pasakojimo mokymui imu didelį siužetinį paveikslą, kuriame 

yra daug veikėjų ir daug veiksmų, daug žinomų žodžių. Mokiniai, žiūrėdami į 

paveikslėlį, pasakoja sakiniais, kurių schemas jau yra išmokę. Svarbiausia, kad 

mokiniai nebijotų reikšti savo minčių sakytiniu kalbėjimu, kad rišliai pasakytų, 

kas ką veikia, kad jų sakiniai būtų taisyklingi. Stengiuosi nepateikti klausimų, 

padedančių sudaryti sakinį. Reikiamu momentu padrąsinu ir silpnesniems 

mokiniams padedu, rodydama gestą. 

Kai mano mokiniai mokysis antroje klasėje, bandysime sudaryti jau 

įdomesnius sakinius pagal tokius sakinių sudarymo būdus:  

          •  pagal vaizdines – veiksmines priemones; 

          • pagal atskirus, kiekvieną sakinio daiktavardį atitinkančius, 

paveikslėlius; 

          •  pagal paveikslėlius, vaizduojančius konkretų veikėją ir jo atliekamą 

veiksmą; 

          •  pagal nurodytą nepilną sakinio konstrukciją: 

   pagal nurodytą sakinio pradžią, 

   pagal nurodytą sakinio pabaigą; 

          •  „sukarpytus“ sakinius: 

   iš paruoštų kortelių, 

   iš sukarpyto sakinio, 

   iš kelių sukarpytų sakinių žodžių; 

          •  pagal rodomus gestus; 

          •  pagal schemas; 

          •  įrašant praleistas sakinio dalis; 

          •  atsakymus į klausimus; 

          •  dėjimą iš karpomojo raidyno ar kompiuteriu; 

          •  rišlaus teksto sudarymą. 

Tai – mano asmeninė patirtis. Džiaugsiuosi, jei nors vienam 

pradedančiam surdopedagogui ji pasirodys įdomi. Tačiau galiu teigti, kad 

negalima nurodyti vienintelio, geriausio kalbos ugdymo būdo. Tinkamiausia 

kiekvieno konkretaus vaiko mokymo forma yra ta, kuri geriausiai atitinka 

specifinius vaiko poreikius. Žodinės kalbos formavimui didelės įtakos turi 

artimas dirbančių su klase pedagogų -  klasės mokytojo, lietuvių gestų kalbos 

mokytojo, surdopedagogo bei specialiojo pedagogo bendravimas. Esu 

įsitikinusi, kad dirbant pavieniui pasiekti gerų rezultatų tiesiog neįmanoma. 
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KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS MENINĖJE VEIKLOJE 

 
Jolita Stumbrienė,  

dailės mokytoja metodininkė 

(surdopedagogė),                    

Klaipėdos Litorinos mokykla                                                                                                   

 

Vilniaus universiteto dr. G.Gintilienė straipsnyje „Kaip atpažinti gabų 

vaiką“ pateikia J.S.Renzulli (1986) schemą iš ko susideda gabumai. T.y. 

„bendrieji intelekto gebėjimai + kūrybiškumas + darbštumas, kryptingumas. 

Kūrybiškumas pasireiškia įvairiai. Mūsų visuomenėje populiariai suprantamas 

kūrybiškumas siejamas su daile, choreografija, vaidyba, literatūra, 

muzikavimu, dainavimu. Bet galimas kūrybingas mąstymas ir matematikoje, 

chemijoje ar archeologijoje. Populiariai bendraujant kūrybiškumas 

įspraudžiamas į tam tikrus rėmus“
8
. Dr. G.Gintilienė pateikia kūrybiško vaiko 

požymius. 

„Lengvai pateikia naujas idėjas;                                                                                                     

<...>;                                                                                                                                                      

noriai įsitraukia į užduotis;                                                                                                                     

turi savo nuomonę;                                                                                                                         

intelektualiai žaismingas, fantazuojantis;                                                                                           

nuolat stengiasi ką nors pagerinti ir pritaikyti;                                                                                   

turi humoro jausmą;                                                                                                                          

nepaiso autoritetų, kai turi savo nuomonę;                                                                                       

klausimais glumina mokytojus ir tėvus;                                                                                                 

trykšta energija;                                                                                                                                    

pateikia netikėtus, kartais absurdiškus atsakymus;                                                                              

bendraamžių akyse  kartais atrodo keistas;                                                                                                            

jei užduotis domina, įsitraukia į darbą su dideliu atkaklumu ir 

užsidegimu, atlieka ją originaliai“.
9 

Svarbu ir tai, kaip vaikas sugeba bendruosius intelekto gebėjimus ir 

kūrybiškumą realizuoti – ar jis kryptingas ir darbštus.  

Po vasaros atostogų susirinkę į mokyklą mokiniai pilni įspūdžių. Kol 

kas ne pamokos galvoje. Norisi išsipasakoti, kur buvo, ką matė. Be to, reikia 

numalšinti bendravimo alkį. Jį ypač jaučia vaikai, gyvenantys kaime. 

Miestiečių yra daugiau, jie susitinka, bendrauja savo gimtąją gestų kalba. 

Vaikai, gyvenantys rajonuose, turi mažiau galimybių per atostogas bendrauti 

gestų kalba. Girdintys namiškiai su savo vaikais bendrauja tik skurdžiais 

buitiniais gestais. Klausos negalią turinčio vaiko jausmai ir emocijos 

                                                 
8
 G.Gintilienė „Kaip atpažįstame gabų vaiką“, Mokykla, 2000, Nr.7, psl. 10-12 

9
 G.Gintilienė „Kaip atpažįstame gabų vaiką“, Mokykla, 2000, Nr.7, psl. 10-12 
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nustumiamos į šalį. Todėl vaikas mokykloje atsigauna  emociškai.  Kad jo iš 

karto „nenublokšti“ į „Žinių šalį“, į kurią, dažniausiai, visiškai nesiveržia, 

leidžiu pirmas dvejas pamokas piešti komiksus „Mano vasaros atostogos“. 

Dauguma - ypač vyresniųjų klasių mokinių - atvažiuoja į mokyklą dailės 

pamokoms visiškai nepasiruošę: neturi popieriaus, būtiniausių piešimo 

priemonių. Komiksai – išsigelbėjimas ir mokytojui, ir mokiniui. Pakanka 

padalinti po kopijavimui skirtą popieriaus lapą, o pieštuką, tušinuką ar 

flomasterį turi visi. Lapas padalijamas į vienodus 8 langelius (prisimenama 

matematika). Viename, kuriame nori, parašomas pavadinimas „Mano vasaros 

atostogos“, o kituose piešiami įsimintiniausi vasaros atostogų momentai. Vieni 

nuotykius piešia su kalbų „debesėliais“, kiti - be jų. Komiksus dažniausiai 

piešiame nespalvotus. Rugsėjo pabaigoje koridoriuje visi šie „nuotykiai“ 

iškabinami parodai. Vaikams žiūrėti ir skaityti labai patinka. Žiūrovai turi 

atpažinti veiksmo vietą (laukas ar patalpa), laiką (diena ar naktis), įvykių seką, 

jų eiliškumą (kartais piešiama chaotiškai, nesilaikant jokios tvarkos).  

Ne tik piešiant, bet ir skaitant ar žiūrint komiksus dirba vaizduotė. Ji 

sujungia visus komikso elementus: „titrus, dialogus, įvairius garsus, piešinius 

ir spalvas, surenka į vieną eilę visą scenarijų.<...> Kad tuštuma tarp vieno ir 

kito paveikslėlio būtų užpildyta, turi aktyviai, netgi labai aktyviai veikti 

vaizduotė. Kine ar televizoriaus ekrane vaizdai nepaliaujamai kinta, kurdami 

vientisą veiksmą. Komikse veiksmas gali prasidėti pirmame paveikslėlyje, o 

jau kitame baigtis, peršokdamas visas tarpines stadijas. Personažas, pirmame 

paveikslėlyje išdidžiai sėdėjęs ant žirgo, antrame jau tyso dulkėse: kritimo 

momentas paliktas vaizduotei. Matome tik šio numanomo  veiksmo galutinį 

rezultatą. Objektai pavaizduoti vis kitu rakursu: reikia įsivaizduoti kiekvieno 

jų kelią nuo pradinės jų būsenos iki naujosios. Visą šį darbą turi atlikti 

skaitytojo protas. Jei kiną galime prilyginti paprastam tekstui, tai komiksas 

yra stenografinis užrašas, kurį reikia iššifruoti, kad būtų galima suvokti, kas 

ten parašyta“
10

. Įvairaus amžiaus kurtiems ir neprigirdintiems mokiniams 

komiksai yra artima ir priimtina literatūros ir meno sintezė. Apie komiksus 

išsakyta daug įvairiausių nuomonių – teigiamų ir neigiamų. Tačiau komiksai – 

geriau negu nieko.  

Komiksai praverčia ir lietuvių kalbos pamokose. Tai, ką vieni vaikai 

nupiešė, kiti gali parašyti rašinėlyje apie savo draugų atostogas. 

Nėra statistinių duomenų, kiek klausos negalią turinčių mokinių skaito 

įvairias knygas, nesusijusias su mokymu. Galima tik spėti, kad neskaitančių 

skaičius didesnis negu tarp girdinčiųjų. Knygynuose pasirodžiusi Jūratės 

Račinskaitės knygelė „Raganyčių burtai“ sukėlė minčių, kad ji tikrai bus įdomi 

įvairiausio amžiaus  turintiems ir neturintiems  negalių vaikams. Ir kad mes su 
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mokiniais galime sukurti kažką panašaus, o ypač žinant, kad tam nereikės 

didelių išlaidų priemonėms ir medžiagoms. „Raganyčių burtai“ – tai nedidelio 

formato dviejų knygučių albumėlis viename aplanke. Vienoje knygelėje 

raganyčių nuotykių aprašymai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis, kitoje 

knygelėje – neįprastos nespalvotos iliustracijos. Kiekvienas knygelės lapas 

perkirptas pusiau ir verčiant viršutinę ar apatinę lapo dalį įdomiai keičiasi 

piešinys. Pvz. pirmame lape nupiešta saulė (per abi perkirpto lapo dalis). 

Verčiame apatinę lapo dalį ir saulė įgauna kirmėlės apatinę dalį. Verčiame 

viršutinę dalį – visa kirmėlė, vėl apatinę – kirmėlė vista pusiau riestainiu ir t.t.  

Knygelės pabaigoje palikta laisvų lapų vaikų asmeninei kūrybai. Įdomus 

pastebėjimas: ši knygelė ir jos iliustracijos (nespalvotos!) visų klasių 

mokiniams patiko labiau už kitas, spalvingai iliustruotas knygas. Pati knygelė 

padiktavo mintį apie jos formatą, o Dž.Rodario mintys apie „tabu“ – visišką 

kūrybos laisvę kuriantiesiems. Šią, manau, aktualią temą („tabu“) į dienos 

šviesą iškėlęs autorius, kai kurių pedagogų būtų „sutrintas į miltus“. Tačiau aš 

esu jo pusėje ir stebiuosi, kad tarp tokių puikių idėjų autoriaus  taip mažai 

pasekėjų ir palaikytojų (išskyrus skaičiusius „Čipolino nuotykius“). Mažai 

cituojamas, nes „nepatogus“, o gal dėl savo buvusių politinių pažiūrų? 

„Kalbame apie mėginimą pabendrauti su vaiku jį labai 

dominančiomis temomis, apie kurias, remiantis tradicine švietimo sistema, 

garsiai kalbėti „negražu“, būtent: apie savo kūno funkcijas ir lyčių santykius, 

visą laiką žadinančius vaikų smalsumą. <...> Manau, kad ne vien šeimoje, bet 

ir mokykloje apie šiuos dalykus dera kalbėti laisvai, ir ne tik moksliniais 

terminais, nes žmogus ne vien mokslu gyvas. Žinau, su kokiomis bėdomis 

susiduria pedagogai – <...> – užsimoję pasiekti, kad įvairaus amžiaus vaikai 

galėtų reikšti savo mintis, išsilaisvintų iš baimių, nugalėtų kaltės jausmą. 

Viešosios nuomonės reiškėjų dalis, ginanti „tabu“, labai jau skuba apkaltinti 

amoralumu, reikalauja, kad įsikištų mokyklos vadovybė. Tegu tik vaikas 

pabando nupiešti nuogą vyrą ar moterį su visais jų „atributais“, ir jo 

mokytoją kaipmat užgrius seksologijos, kvailumo ir žiaurumo banga. O kiek 

atsirastų mokytojų, kurie suteiktų savo mokiniui teisę parašyti žodį šūdas? 

Suaugusieji, norėdami pasakyti, kad daiktas negeras, kad jo negalima liesti, 

kad į jį negalima žiūrėti, vartoja žodį kaka. Apie žodį kaka pamažu kaupiasi 

įtarimų, draudimų ir kartais net kaltės atmosfera. Iš čia atsiranda įtampa, 

nerimas, slogutis“
11

.
 
                                                                                                                              

Perskaitęs šias mintis protingas žmogus supras, kad autorius tikrai 

neskatina viską vadinti ir įvardinti tiesmukai, vulgariai. Tuo labiau, kad 

Dž.Rodaris toliau pagrindžia savo minčių teisingumą sukurdamas su draugų 

vaikais „eksperimentinį romaną“. Pasirodo, jo kūrimas truko apie porą 
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valandų. Sėkmė buvo triuškinanti, kadangi kūrybos niekas necenzūravo. 

Vaikai iš savo kūrinio prisikvatojo, „tučtuojau pamiršo ir nė vienas daugiau 

apie jį nė karto neužsiminė. Jis atliko savo misiją – protestas prieš vadinamąjį 

„padorumą“ pasiekė apogėjų, peraugo net į agresiją“
12

.
 

Mano mokiniams buvo suteikta visiška kūrybinė laisvė kuriant 

„Stebuklingą knygelę“ (pagal J.Račinskaitės „Raganyčių burtai“). Knygelės 

kūryba prasidėjo nuo naujo 12 psl. sąsiuvinio langeliais lapų perkirpimo 

pusiau (išskyrus viršelį). Piešti mokiniai galėjo ką nori. Jokių apribojimų. 

Sąlyga, kurios privalu laikytis, tai piešiant „kažką“, kitame lape esantis 

„kažkas“ ties kirpimo linija turi sutapti (t.y. turėti bendrą kūną). Susitarėme tik 

dėl vieno – žiūrint šią knygelę visiems turi būti linksma.                                                                                                                                                    

Ką gi jie piešė patekę į necenzūruojamą aplinką? Piešinių įdomumas ir kokybė 

labiausiai priklausė nuo vaiko kūrybingumo, intelekto ir sugebėjimo piešiniu 

išreikšti savo mintis. Norėčiau išskirti kelių mokinių iliustracijas (jie 

kūrybingi, puikūs fantazuotojai, abu lanko dailės mokyklą). Vienas jų, 

piešdamas įvairius personažus, juos „papuošė“ svastikomis, Hitlerio ūsiukais, 

sovietinėmis žvaigždėmis (šis mokinys aukštų intelektinių gebėjimų). Kito  

veikėjai tuštinosi, gadino orą, vėmė (mokinio žemesni nei vidutiniai 

intelektiniai gebėjimai). Klasės draugams jų iliustracijos kėlė begalinį juoką. 

Dalis mokinių aiškino, kad šitaip piešti negalima (nemandagu, nepadoru). 

Drąsesnieji pamatę, kad niekas nedraudžia ir nemoralizuoja, net  mėgino 

kopijuoti savo draugus. Pats knygelių kūrimo procesas buvo ilgalaikis – truko 

ištisus mokslo metus. Mokiniai, kurie norėjo, galėjo knygeles pasiimti ir piešti 

namie. Tie, kuriems per dailės pamokas nebūdavo nuotaikos ar kūrybinio 

įkvėpimo piešti pagal tos dienos temą, galėdavo pasiimti ir toliau kurti pradėtą 

knygelę. Mūsų knygelės galutiniame variante skyrėsi nuo originalo 

(„Raganyčių burtai“) tuo, kad buvo spalvotos, nors iš pradžių vaikams labiau 

patiko nespalvotas variantas. 

Šių iliustracijų piešimas turėjo dar vieną kūrybiškąją pusę – vaidybą. 

Per pamoką vaikai dirba, truputį „paplepa“, truputį pavaidina tai, ką jie nori 

pavaizduoti piešinyje. Tai yra momentas, kai mokytojui derėtų užsiimti kokiu 

nors darbu (pildyti dienyną, „mąstyti“ nuleidus galvą,  ką nors rašyti ir pan.) ir 

akies krašteliu, kad mokiniai to nesuprastų, juos stebėti. Kodėl? Todėl, kad 

vaikus „privesti“ iki vaidybinės raiškos, o vaikams, kad iki jos „prieiti“ ir 

drąsos pasirodyti, kai kiti žiūri, reikia daug laiko. Šiuo atveju - stebint 

paslapčiomis – viskas vyksta savaime. Įdomu ir vaikams ir mokytojui. 

Žinoma, situacija turi būti valdoma (vaikai negali pamokos paversti chaosu). 

Kartais galimas ir mokytojo dalyvavimas vaidybinėje fantazijoje. Nereikia to 

bijoti. Vaikai yra protingi, jie jaučia moralės ribas ir retas išdrįs parodyti ar 
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padaryti kažką itin nepadoraus. O jeigu ir padarys, tai bus galima situaciją 

pamėginti paanalizuoti ir išsiaiškinti, kas ir kada tinkama, o kada ne. 

Mokiniams dažniausiai patinka daryti darbus, kurti, tuomet, kai jie gali 

pamatyti konkretų rezultatą, t.y. ne tik pajusti kūrybos džiaugsmą, bet ir 

įvertinti kaip materialų dalyką. Pvz.: tai, kad savo sukurtu darbu gali papuošti 

namus, padovanoti draugams, tėvams ar artimiesiems, parduoti per kūrybinių 

darbelių mugę ar atrasti naujų pritaikymo būdų. Vienas tokių pavyzdžių būtų 

domino kaukės gamyba. Su vyresnių klasių mokiniais ir choreografijos 

mokytoja eksperte Diana Mockuviene buvo aptarta, kokį pasirodymą 

naujametiniam vaidinimui jie žada parodyti mokyklos bendruomenei. 

Daugumos pasirinkimas lėmė, kad tai turėtų būti judesio su teatriniais 

elementais choreografinė miniatiūra „Stebuklingą Kalėdų naktį“, kurios 

svarbiausiu akcentu turėjo tapti domino kaukė. Ji turėjo būti puošni ir patogi 

(ko negalima pasakyti apie parduodamas parduotuvėse). Kad kaukė būtų 

patogi ji turėjo būti gaminama kiekvienam individualiai (t.y. formuojama ant 

kiekvieno veido). Tam porai valandų vienas vaikų miegamųjų tapo domino 

kaukės dirbtuvėmis. 

Kaukės gamybai reikėjo gipsinių tvarsčių (gipsu impregnuoto binto), 

maistinės plėvelės, žirklių, dubens su šiltu vandeniu, dviejų rankšluosčių. 

Kaukės papuošimui naudojome karštų klijų „pistoletą“, guašą, medicininį 

pleistrą, ryškiaspalvį ir blizgų popierių, žvynelius, karoliukus, plunksnas, 

gumą ir kt. 

Mokiniai kaukes darė vieni kitiems. Paskutiniajam padariau aš pati.                                                       

Prieš pradedant darbą tvarsčius  reikėjo sukarpyti apie 20 cm ilgio juostelėmis. 

Darbas vyko taip: į dubenį pylėme šiltą vandenį. Ant lovos, toje vietoje, kur 

vaikas turėjo dėti  galvą, patiesėme rankšluostį. Jam atsigulus, kitas, dvigubai 

perlenktas rankšluostis buvo dedamas ant galvos taip, kad saugotų plaukus nuo 

varvančio vandens. Ant veido (kaktos, akių ir nosies) buvo uždėta plėvelė. 

Tvarsčio juostelę trumpam merkėme į šiltą vandenį, truputį nuvarvinome ir 

dėjome ant kaktos. Pirštais švelniai priglostydavom, kad gerai priglustų. Antra 

juostelė buvo dedama taip, kad dengtų akis, tuo pačiu, kad truputį „užliptų“ ant 

jau esamo tvarsčio. Vėl švelniai priglostydavom. Ypač atidžiai reikėjo 

apklijuoti nosį. Tokiu būdu trimis sluoksniais turėjo užsidengti pusė veido. 

Baigus darbą apie pusvalandį truko ramybės seansas – buvo mokinių, kurie net 

nebaigus klijuoti paskutinio sluoksnio, užmigo. Po pusvalandžio kaukės buvo 

atsargiai nuo veidų nuimtos ir paliekamos iki kitos pamokos galutinai išdžiūti. 

Nuo išdžiūvusios kaukės buvo nulupama plėvelė, pieštuku paryškinami akių ir 

pačios domino kaukės kontūrai, pažymimos gumai įverti vietos. Plyšiai akims 

buvo išpjaunami kanceliariniu peiliuku. Pačios kaukės kontūrai patikslinami 

apkerpant žirklėmis. Akių plyšiai ir visa kaukė aplink apklijuojama 

medicininiu pleistru, kadangi išdžiūvęs gipsas trupa (gali patekti į akis) ir yra 

labai aštriais kraštais. Pabaigus domino kaukę kiekvienas individualiai ją 
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dekoravo. Kaukės turėjo būti ryškios, nes mokiniai vaidino apsirengę juodais 

drabužiais ir juodais apsiaustais su gobtuvais. 

Pasibaigus šiam projektui  mokiniai  liko patenkinti galutiniu  

rezultatu. Puikiai jų kūrybinis darbas buvo įvertintas ir mokyklos 

bendruomenės bei jame dalyvavusių svečių. Mokiniai buvo pakviesti 

vaidinimą „Stebuklingą Kalėdų naktį“ parodyti „Sendvario“ progimnazijoje, 

kur visi stebėjosi mūsų vaikų kūrybingumu ir gebėjimu puikiai atlikti net 

techninius paruošiamuosius darbus. 

Mokytojas mokinius moko, jiems aiškina ką ir kaip daryti, bet 

mokiniams įdomu ir tai, ką pats mokytojas geba padaryti ar sukurti. Ši mintis 

paskatino sukurti bendrą su mokiniais kūrybinį projektą „Pirštinės“. Mano, 

kaip dailės ir technologijų dalykų mokytojos, kūrybinis indėlis buvo sukurti 

įvairiomis temomis dekoruotas pirštuotas pirštines. Patys mažiausieji šiam 

projektui apibrėžę savo rankytes ant popieriaus lapo jas įvairiai išpiešė, iškirpo 

„pirštinytes“ ir padarė kvietimus į renginį. Iš likusių „pirštinyčių“ buvo 

sukurtas plakatas, kviečiantis į renginį. 5-7 klasių mokiniai žymekliais 

dekoravo buitines lateksines (geltonos ir rausvos spalvų) pirštines. Visą šį 

projektą vainikavo pasirodymas „Dirbk ir baiki“ (autorė choreografijos 

mokytoja ekspertė Diana Mockuvienė). Mažieji pašoko 2 šokelius, kurių 

pagrindinis akcentas – mokinių išpieštos lateksinės pirštinės. Didieji parodė 

pantomimos miniatiūrą demonstruodami mano sukurtas pirštines. Renginys 

pritaikytas kamerinei aplinkai, kadangi pirštinė – nedidelis kūrinėlis ir jį reikia 

„įžiūrėti“ iš arti.  

Visa anksčiau aprašoma veikla buvo vykdoma per pamokas ir 

popamokinėje veikloje. Kiek pamenu save, kaip mokinę ar studentę,  mano 

darbas visuomet būdavo vertinamas pažymiais. O dabar, būdama mokytoja,  

vertinu savo mokinius. Baigtinis rezultatas, jo etapai (jeigu veikla ilgalaikė) 

vertinami eigoje, tačiau daugelis skaitančiųjų pripažins, kad kūrybą sunku 

įvertinti konkrečiu balu. Vertiname pastangas, atsižvelgiame į mokinio 

galimybes, bendrą klasės mokinių lygį ir daugybę įvairiausių kitų dalykų. 

Tačiau labai svarbu, kad neliktų nepastebėti labai geri ir labai silpni darbai. 

Juos ir būna kebliausia įvertinti. Kaip tinkamą pavyzdį „paslėpti“ silpnesnį 

darbelį ir labai „neišaukštinti“ paties geriausio, pateiksiu trumpą pamokos 

„Tautodailė. Kryžius“ (7 kl.) aprašymą. 

Pamokos pradžioje mokiniai supažindinami su sąvoka „tautodailė“, 

trumpai aptariami tautodailės pavyzdžiai (būtinai su iliustracijomis). Atidžiau 

peržiūrimos ir aptariamos (labai nesigilinant) Česlovo Kontrimo knygoje 

„Lietuvos geležiniai kryžiai“ („Lietuvos geležiniai kryžiai“, parengė Antanas 

Stravinskas, Vilnius, Mintis, 1991 m.)  įspūdingiausios iliustracijos (tikslas –  

išsiaiškinti, kad kryžių ornamentikoje vaizduojamos stilizuotos saulutės, 

pusmėnuliai - laiveliai, paukščiai). Išsiaiškinama iš ko padaryti šie kryžiai 

(geležies). Pamokoje šis momentas truko ilgiau nei tikėjausi. Vaikai labai ilgai 
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„mąstė“ iš ko jie gali būti padaryti. Paaiškėjus, kad juos darė kalvis, nuspręsta, 

kad mes nei tokių galimybių, nei gebėjimų ar jėgos padaryti neturim, tai 

išsikirpsim iš popieriaus. Išsidalinamos priemonės, kurių reiks karpiniui 

(juodas popierius, pieštukas, trintukas ir žirklės). Prisimenama, kaip teisingai 

perlenkus popieriaus lapą jame nupiešti pusę kryžiaus, kad ištiesus karpinį 

būtų simetriškas kūrinėlis ir pradedama dirbti. Pradžioje reikia stebėti mokinių 

darbą, ar teisingai piešia (t.y. prie perlenktojo krašto), kadangi ir išsiaiškinus, 

keletui pasirodo, kad reikia daryti kitaip. Įsitikinus, kad  tikrai visi „teisingai“ 

dirba, A3 formato popieriaus lape juodu markeriu nupiešiu kalną ir 

kanceliarine guma priklijuoju lentoje. Kiekvienas vaikas iškirpęs kryžių, jį 

atneša ir pats priklijuoja klijais ant nupiešto kalno. Mokinių mūsų klasėse nėra 

daug, todėl mokinių vardų , kur kieno darbelis, nerašau – viską prisimename. 

Vieniems, kuriems sekasi fantazuoti ir fantazijas greitai įgyvendinti, pasiūlau 

iš likusio popieriaus iškirpti dar kitokį kryžių, mažesnį. Jei popieriaus 

nebeliko, duodu dar. Po vieną kryžių per pamoką iškirpo tik 2 mokiniai. 

Kitiems pavyko po 3 – 4. Visi suklijavo. Darbą baigus jį pavadinome „Kryžių 

kalnu“. Pavadinimą užrašėme lapo viršuje. Galutinis rezultatas buvo puikus. 

Aptariant visi sutartinai išrinko gražiausius kryžius, tačiau, kas svarbiausia 

(visų darbus apjungiant į bendrą visumą), neišryškėjo pačių silpniausių vaikų 

darbai. Jie tapo beveik lygiaverčiais. Neteko labai nosių riesti ir geriausiųjų 

autoriams. Vaikai objektyviai pripažino geriausius, bet be dėmesio neliko ir 

silpnieji, nes klasės draugai atsižvelgė į visas iš anksto aptartas sąlygas, kodėl 

vieniems sekasi geriau vieni darbai, o kitiems – kiti. Įsivaizduokime situaciją, 

jei tuos pačius „kryžius“ kiekvienas suklijuotų ant atskirų popieriaus lapų. Ir 

juos visus sukabintume lentoje „visuotiniam teismui“. Tuomet liūdnų veidų 

būtų ne vienas, nes akivaizdžiai skirtųsi kokybė. Atrodytų – tokia smulkmena, 

visiškai nieko ypatingo – visi darbai ant vieno lapo, bet tokiu požiūriu/elgesiu 

„neužmušam“ vaikui kūrybos džiaugsmo. Jeigu pamokos tema ir „formatas“ 

leidžia, mokinių darbus stengiuosi apjungti į bendrą visumą (arba grupuoti po 

kelis). Šiuo atveju niekas nenukenčia, o laimi visi: mokiniai toleruoja 

silpnesniųjų darbus, o šie labiau pasitiki savimi; nelieka baimės, nerimo ir 

psichologinės įtampos, formuojasi draugiška socialinė aplinka. 

Mano praktikoje pasitvirtino ir tapo privalomas kiekvieno mokinio 

darbo aptarimas su visa klase, kai kiekvienas turi išsakyti savo nuomonę. Tai 

atima nemažą dalį laiko, bet per eilę metų mokiniai jau žino, kad nereikia 

gaišti, traukioti pečiais ar sakyti „nežinau“. Yra susitartos taisyklės, pagal 

kurias turi įvertinti mokinio fizines (pvz. po cerebrinio paralyžiaus) ir protines 

(besimokantieji pagal individualizuotas programas) galimybes, darbo kokybę 

(neplepėjimą, (ne)trukdymą kitiems dirbti), draugiškumą  (pagalbą ir jokių 

patyčių, jei kuris kažko negeba; pasidalinimą priemonėmis). Mes spėjame 

darbus aptarti ir į(si)vertinti maždaug per 7 minutes. Darbus aptarinėjame ir 

vertiname ne kiekvieną pamoką. Tai yra baigtinis etapas. Mokiniai (5 – 10 
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klasių) vertina objektyviai. Savo pačių darbus retas įvertina geriau negu iš 

tiesų vertas. Tokių vienetai. Dažniausiai savo darbus vertina labai kritiškai ir 

skiria balą mažesnį, nei iš tikrųjų turėtų. 

Kaip žinome, mokyklos bendruomenę sudaro mokytojai, mokiniai, 

tėvai.  Koks gi tėvų požiūris į jų vaikų kūrybą?  

Ne kartą susidūriau su tėvų nuostata, kad „svarbu matematika, lietuvių 

ir anglų kalbos, gal dar fizika ir šiek tiek chemija, informacinės technologijos“. 

Dauguma tėvų akcentuoja šių dalykų svarbą ir visiškai nuvertina dailę, 

choreografiją, kūno kultūrą, technologijas. Viena mama ypač aštriai išreiškė 

savo nuomonę, kad „menai tik silpnai besimokantiems“.  Panašų požiūrį – „iš 

dailės duonos nevalgys“ – palaiko nemaža tėvų dalis. Laimei, jau turime savo 

ugdytinių pavyzdžių, kurie paneigia šią nuostatą, įrodydami, kad „duoną iš 

dailės valgyti galima“ ir net sviestui užtenka. Šiuo atveju reikėtų, kad tėvai 

patys lavintų savo vaizduotę ir gebėtų nutolti nuo daugybę metų gajų 

stereotipų apie skurstančius vargšus menininkus ir suprastų, kad čia, kaip ir  

kitose srityse, reikia gabumų, kryptingo tikslo siekimo, darbštumo ir sėkmės. 

Vaikui, kuriam mokykloje sekasi dailė yra per mažai laiko (pvz. tik viena 

savaitinė pamoka) ir galimybių tobulėti. Tačiau jeigu atsiranda dialogas su 

tėvais, kurių vaikas nori ir gali tobulėti, tam yra meno mokyklos, kur už  

simbolinį mokestį vaikas bus profesionalų kryptingai ugdomas 4 metus. Gali 

būti, kad tai taps postūmiu renkantis studijas po mokyklos baigimo ar įgyjant 

amatą.  Svarbiausia – neslopinti, o skatinti vaiko kūrybiškumą ir padėti 

visokeriopai jam plėtotis. Assoc. prof. dr. Ala Petrulytė vieną iš kūrybiškumą 

slopinančių veiksnių įvardija „perdėtą vaiko globą, slopinančią jo 

savarankiškumą“
13

.  

Puikiai šį teiginį iliustruojantį pavyzdį galiu pateikti situaciją iš savo 

praktikos. Sėkmingai lankęs dailės mokyklą perspektyvus mokinys po dvejų 

su puse metų mokslus apleido. Jo mamai „pagailo vaiko (15 metų amžiaus), 

kad jis po pamokų mokykloje per lietų ir vėją turi eiti dar į kitą mokyklą, o ten 

per kai kurias pamokas net atsisėst nėra kur – reikia prie molberto stovėt“. 

Manau, komentarai nereikalingi. 

Taip pat autorė prie kūrybiškumą slopinančių veiksnių priskiria:                                             

„Autoritarinius santykius, griežtą tvarką, drausmės sureikšminimą šeimoje 

ir mokykloje. Perkrautus mokymo planus mokykloje, kurie ugdo 

„vaikščiojančias enciklopedijas“, o ne kūrybiškai mąstančias asmenybes; 

netinkamas vaiko mokymosi proceso organizavimas, kai nelieka laisvalaikio  

kūrybinei veiklai. 

Neigiamą mokytojo reakciją ir kritiką. Jeigu pats mokytojas neturi 

kūrybinių gebėjimų, tai jo pamokose gabus mokinys nerealizuos savo 

                                                 
13

 Ala Petrulytė „Kūrybiškumo ugdymas mokant“, Vilnius: Presvika, 2001, psl.29    
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galimybių. <...> Jei mokinys suklysta – kritikuoja jį, smerkia, peikia, o kartu 

žlugdo jo kūrybiškumą bei asmenybę“
14

.                                                        

 Prie visų šių priežasčių dar galima priskirti ir šiuolaikines 

technologijas. Tai jokiu būdu nėra blogai, bet laiko, kurį anksčiau (iki joms 

užvaldant vaiko pasaulį) skirdavo gyvam bendravimui, kūrybinei, sportinei ar 

kitokiai veiklai, paprasčiausiai neliko...  

A.Petrulytės nuomone, „optimalus būdas pedagogams realizuoti save 

ugdant kūrybiškumą, tai, pirma, pažinti save, savo paties kūrybines galias ir, 

antra, remiantis tuo pažinimu pradėti lavinti, plėtoti kūrybiškumą. <...> 

Geriausias būdas skatinti, ugdyti vaikų, jaunimo kūrybiškumą – pačiam būti 

kūrybinga asmenybe“
15

.
 

Tikiuosi, kad po dešimties metų ar net anksčiau, analogiškame 

leidinyje bus galima su džiaugsmu dalintis patirtimi apie mokyklos 

bendruomenės (mokinių – mokytojų – tėvų)  kūrybiškai kokybišką 

bendradarbiavimą, sutarimą ir puikius rezultatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Ala Petrulytė „Kūrybiškumo ugdymas mokant“, Vilnius: Presvika, 2001, psl. 29-30 
15

 Ala Petrulytė „Kūrybiškumo ugdymas mokant“, Vilnius: Presvika, 2001, psl. 65 
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KLAUSOS NEGALĘ TURINČIŲ MOKINIŲ UGDYMAS 

PASITELKIANT NAUJŲJŲ MEDIJŲ KALBĄ 
 

Jolita Uljanovienė,  

surdopedagogė metodininkė, 

Rūta Markauskienė, 

surdopedagogė metodininkė, 

 Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras  

 

Mokymasis yra pagrindinė, sudėtinga, įvairių gebėjimų reikalaujanti 

mokinio veikla, sąlygojanti pilnavertę jo asmenybės raidą. Mokymosi veiklos 

pobūdis ir rezultatai priklauso nuo besimokančiojo gabumų, mokymosi 

patirties, mokytojo pedagoginių gebėjimų, taikomų metodų ir kt. Ypatingas 

vaidmuo tenka mokymo priemonėms, nes jos padeda kiekvienam mokiniui 

tobulėti pažintinėje srityje, įgyti žinių bei socialinių įgūdžių. 

Sutrikusios klausos vaikų tarčiai, kalbai ugdyti reikia specialių 

surdopedagoginių sąlygų ir priemonių. Svarbu žinoti, kad vaikai turintys 

žymių klausos sutrikimų, savarankiškai kalbos išmokti negali. Į mokyklą 

klausos negalę turintys vaikai ateina neturėdami natūraliai įgytos kalbinės 

praktikos. Jų žodynas menkas, todėl mokymui reikalingos priemonės, 

pritaikytos tokių vaikų kalbos mokymui.        

Besikeičianti visuomenė ir tobulėjančios technologijos atveria kelią 

naujoms mokymo priemonių kūrimo galimybėms: naudojamos vis įvairesnės 

medžiagos, kinta ir jų turinys – pažintinė informacija.      

Naujos informacinės technologijos sparčiai veržiasi į visas visuomenės 

gyvenimo sritis. Mokytojas ir vadovėlis nebėra vieninteliai žinių šaltiniai. 

Atsižvelgiant į pamokos temą, keliamus tikslus ir uždavinius, neretai taikomos 

informacinės komunikacinės technologijos (asmeninis kompiuteris, 

mokomosios kompiuterinės programos, fotoaparatas, vaizdo aparatūra, 

filmavimo kamera, televizorius, skaitytuvas ir kt.), kurios vis labiau veikia 

mokymo ir mokymosi metodus, daro įtaką ne tik mokymo turiniui, bet ir 

visam ugdymo procesui (IKT diegimo į Lietuvos švietimą 2005-2007 m. 

strategija). 

Mokytojas, pasinaudodamas demonstravimo programomis, gali 

vaizdžiau perteikti dėstomo dalyko medžiagą. Ypač mokymą ir mokymąsi 

palengvina naujų medijų kalba. Kompiuterinėmis programomis sukurtos 

skaitmeninės iliustracijos, tekstų iliustracijos, schemos, brėžiniai, filmai, 

kompiuteriniai žaidimai, interneto svetainės palengvina mokytojo darbą. Juos 

naudojant taupomas pamokos laikas, suteikiama galimybių vaizdžiau ir 

paprasčiau pateikti mokiniams sunkiai suprantamas sąvokas, moksleiviams 

suteikia galimybę mokytis savarankiškai. Tokiomis programomis galima 

pakeisti įprastas mokymo priemones:  vadovėlius, pratybų sąsiuvinius.  
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Naudojant mokomąsias programas, individualizuojamas mokymo 

procesas: mokomosios medžiagos apimtį ir mokymosi tempą kiekvienas 

mokinys gali rinktis pagal savo poreikius ir sugebėjimus. Edukologų pastebėta, 

kad daugelis moksleivių, kurie naudoja kompiuterines mokymosi priemones, 

geriau ir greičiau įgyja įvairių dalykų žinių bei išsiugdo aukštesnio lygio 

gebėjimus.    

Tenkinant specialiuosius ugdytinių poreikius, ypač padeda įvairios 

mokomosios kompiuterinės programos: ilgiau išlaikomas dėmesys, spalvos, 

judesys praturtina perteikiamą informaciją.       

Daugelis mokymo priemonių yra nepritaikytos sutrikusios klausos 

vaikams mokyti (užduotys, tekstai pateikiami lietuvių, bet ne gimtąją lietuvių 

gestų kalba, per sunkios ir vaikams nesuprantamos užduočių formuluotės, 

pačios programos įgarsintos lietuvių arba anglų kalbomis ir t.t..). Ypač trūksta 

dvikalbių mokymo priemonių, kurios  remtųsi gimtąją lietuvių gestų ir lietuvių 

kalbomis. Todėl patys mokytojai įsitraukia į šiems vaikams skirtų priemonių 

kūrimą. ŠSKVUC mokytojos Jolita Uljanovienė ir Rūta Markauskienė parengė 

kompiuterinę mokymo programą „Žiūrėk ir kalbėk“.      

Kompiuterinė programa „Žiūrėk ir kalbėk“ – dvikalbė mokymo 

priemonė, kuri padės mokiniams suprasti abiejų kalbų - lietuvių ir lietuvių 

gestų - struktūrą ir funkciją. Programos tikslas – mokiniai turi laisvai reikšti 

savo mintis abiem kalbomis.     

Programa „Žiūrėk ir kalbėk“ skirta kurčiųjų vaikų kalbai ugdyti ir 

kalbos gramatinei sandarai formuoti. Ją galima pritaikyti ir neprigirdintiesiems 

vaikams. Pradinių klasių mokytojai, logopedai, specialieji pedagogai, 

surdopedagogai kompiuterinę programą ,,Žiūrėk ir kalbėk“ galės naudoti ne tik 

per pamokas, bet ir dirbdami su vaikais individualiai per specialiąsias tarties, 

kalbos ir klausos lavinimo pratybas. 

Programos užduotys paruoštos atsižvelgiant į lietuvių kalbos ir 

lietuvių gestų kalbos kurčiųjų mokymo programas. Atsižvelgiant į klasės 

mokslumą, užduotys gali būti 

atliekamos frontaliai, gali būti 

skirtos diferencijuoto ir 

individualizuoto mokymo 

uždaviniams realizuoti.  

Kompiuterinę programą 

sudaro: 

1. Lietuvių liaudies daina 

„Išėjo tėvelis į mišką“. 

2. Lietuvių liaudies pasaka 

„Du ožiukai ant tiltelio“. 

 1 pav. Kompiuterinės programos 

„Žiūrėk ir kalbėk“ turinys 



84 

 

Programos „Žiūrėk ir kalbėk“ turinys yra: 

 tęstinis – einantis per įvairius dalykus, nuoseklus, leidžiantis 

kaupti žinias ir nuosekliai mokytis; 

 motyvuojantis mokytis, aktyvinantis mokymąsi; 

 darnus ir 

sistemingas, lengvai 

integruojamas į kitų dalykų 

pamokas, lavinimo ir 

auklėjimo procesą (pvz.: 

užduotys „Išvardink miško 

gyventojus“,  „Išvardink 

pelėdos kūno dalis“, 

„Išvardink ožkos kūno dalis“ 

siejamos su pasaulio pažinimo 

pamokomis;  užduotis 

„Nupiešk pelėdą“ – su dailės 

pamokomis, pasakos „Du 

ožiukai ant tiltelio“ turinys - su 

dorinio ugdymo pamokomis).    

Kiekvieną programos dalį sudaro: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Programos struktūra. 

  2 pav. Užduotys 

Žodynas 

Klausimai 

Teksto 

iliustracijos 

Užduotys 

Pradžia 

Pratarmė 

Tekstas lietuvių 

kalba 

Tekstas gestų 

kalba Ankstesnis 

puslapis 

Sekantis 

puslapis 
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Žodyne mokiniams pateikiami sunkesni žodžiai bei žodžių junginiai 

lietuvių ir lietuvių gestų kalbomis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4pav. Žodynas 
 

  Programoje esančios iliustracijos palengvina teksto suvokimą. 

Iliustracijos teikia mokiniams teksto turinį atitinkančią vaizdinę informaciją 

prieš, per ir po skaitymo. Daugeliui sutrikusios klausos mokinių jos gali padėti 

kompensuoti skaitymo, teksto suvokimo sunkumus. 

 

Tinkamiausia kurčiųjų moksleivių mokymo forma yra paveikslėliai su 

tam tikru žodinės informacijos kiekiu (Waldrovy ir kt., 1985). Mokomoji 

medžiaga suderinta su vaizdinėmis priemonėmis – paveikslėliais, tekstų 

iliustracijomis – padės įveikti kalbos ir skaitymo keliamus reikalavimus. 

Programoje tekstai pateikti lietuvių ir lietuvių gestų kalbomis.  

Pasakos ,,Du ožiukai ant tiltelio“ tekstas adaptuotas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių liaudies daina „Išėjo tėvelis į 

mišką“ 

Pagal lietuvių liaudies pasaką „Du 

ožiukai    ant tiltelio“   

5 pav. Kompiuterinės programos „Žiūrėk ir kalbėk“ iliustracijos 
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Pateikiami teksto suvokimo įgūdžiams formuoti pritaikyti klausimai. 

Specialiųjų poreikių mokiniams klausimai pateikiami jiems prieinamais 

būdais: lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba. Kartu su klausimu pateikiama 

iliustracija. Toks klausimų pateikimo būdas atitinka skirtingus moksleivių 

gebėjimus. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

6 pav. Klausimai 

Kiekviena kompiuterinės programos „Žiūrėk ir kalbėk“ dalis baigiama 

užduotimis. Užduotys skirtos kalbiniams įgūdžiams įtvirtinti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 pav. Užduotys 
      

Sudėtingumo požiūriu užduotys yra kelių lygmenų: supratimo, 

taikymo ir analizės, sintezės ir įvertinimo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal planą aprašyk pelėdą. Palygink pelėdą ir apuoką. 

8 pav. Diferencijuoto mokymo užduotys 
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 Kompiuterinė programa „Žiūrėk ir kalbėk“ padidina susidomėjimą 

kalba, lavina kalbinius įgūdžius, taip pat suteikia darbo su klaviatūra bei 

kompiuteriu įgūdžių.  

Kompiuterinė programa „Žiūrėk ir kalbėk“ parengta ir išleista 

remiantis Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2009-

2012 metų programos priemone „Gerinti mokyklų kurtiesiems metodinę 

bazę“. Ją galima rasti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokinių ugdymo įstaigų 

bibliotekose. 

Jau keli metai, kaip ŠSKVUC mokytojai ir mokiniai naudojasi APPLE 

kompiuteriais. Per tą laiką įgijome žinių ir praktinio pobūdžio gebėjimų, kaip, 

naudojant šiuos kompiuterius, kurti vaizdinę mokymo ir mokymosi medžiagą. 

APPLE kompiuterio programomis kuriame mokomuosius filmus, 

skaidrių rinkinius, nuotraukų ir paveikslėlių albumus. Sukurtos vaizdinės 

priemonės palengvina mokytojo darbą, pakeičia vadovėlius ir pratybų 

sąsiuvinius. Jas naudojant taupomas pamokos laikas, vaizdžiau ir paprasčiau 

pateikiamos mokiniams sunkiai suprantamos sąvokos.  

Mokytojos Jolita Uljanovienė ir Rūta Markauskienė su mokiniais 

sukūrė mokomuosius filmus pasaulio pažinimo pamokoms  „Kodėl diena 

keičia naktį?“, „Elektros srovės grandinė“. 

Pasaulio pažinimo mokymas glaudžiai siejasi su bendru sutrikusios 

klausos mokinių kalbos ugdymu ir turi padėti vaikui geriau suvokti aplinką, 

reiškinius, daiktų paskirtį bei jų funkcijas. Sukurti mokomieji filmai - 

dvikalbės mokymo priemonės, kurios padės mokiniams suprasti abiejų kalbų - 

lietuvių ir lietuvių gestų - struktūrą ir funkciją.  

Mokomasis filmas „Kodėl diena keičia naktį?“ padeda mokiniams 

suvokti ir elementariai lietuvių gestų kalba, bei žodine (rašytine) kalba 

paaiškinti, kodėl diena keičia naktį, o naktis – dieną. Filmuotoje medžiagoje 

mokiniai patys lietuvių gestų kalba aiškina ir demonstruoja bandymą, kodėl 

taip vyksta. Mokomoji medžiaga suderinta su vaizdu padeda mokiniams 

įveikti kalbos ir skaitymo keliamus reikalavimus.  

Mokomasis filmas „Elektros srovės grandinė“ – dvikalbė mokymo 

priemonė, kuri padeda mokiniams suvokti ir elementariai lietuvių gestų kalba, 

bei žodine (rašytine) kalba paaiškinti, kodėl šviečia lemputė. Filmuotoje 

medžiagoje mokiniai patys aiškina, kokie prietaisai reikalingi bandymui atlikti, 

sujungia elektros srovės grandinę ir paaiškina, kada lemputė švies, o kada – ne. 

Filme demonstruojamas bandymas palengvina vadovėlio teksto suvokimą.  
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9 pav.  Mokomasis filmas „Kodėl diena keičia naktį?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 pav.  Mokomasis filmas „Elektros srovės grandinė“ 
 

IŠVADOS 
 

Naujųjų medijų kalba palengvina klausos negalę turinčių mokinių 

ugdymą: 

 Skatina mokinių motyvaciją mokytis; 

 Leidžia mokiniams surasti ir suprasti priemonių perduodamą 

informaciją; 

 Stiprina žinių plėtojimąsi; 

 Leidžia mokiniams patogiai naudotis priemone, skatina mokinių 

savarankišką veiklą; 

 Didina pačių mokinių įtaką ugdymo procesui ir mokymosi kontrolę. 
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gairės. 
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METODINĖS REKOMENDACIJOS PAMOKAI ORGANIZUOTI 

 
Rasa Jankevičienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Sofija Liorančienė,  

lietuvių kalbos vyresnioji  

mokytoja (surdopedagogė),  

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras             

 

Pagrindinio ugdymo Bendrosiose programose apibrėžiama mokomųjų 

dalykų tikslai ir uždaviniai, mokinių pasiekimai, ugdymo turinio apimtys, 

mokinių pasiekimų vertinimo rodikliai, nusakytos orientacinės ugdymo gairės. 

Pažymima, kad bendriausia kiekvieno dalyko paskirtis – sudaryti prielaidas 

mokiniams ugdytis kompetencijas, kurios padėtų mokiniui bręsti kaip 

asmenybei, sėkmingai mokytis, bendrauti, veikti įvairiose socialinėse ir 

kultūrinėse situacijose. Vadovaudamiesi Bendrosiomis programomis 

mokytojai rengia ilgalaikius ir trumpalaikius planus, pagal kuriuos planuoja 

pamokas.  

Metodinės rekomendacijos skirtos padėti mokytojams organizuoti 

šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią pamoką sutrikusios klausos mokiniams. 

Jose aprašyta keletas svarbių pamokos organizavimo aspektų. 

 

Mokytojas, prieš pradėdamas planuoti pamoką, turi pažinti mokinius: 

 kurie atlieka viską, kas liepiama ir daro pažangą; 

 kuriuos reikia nuolat skatinti; 

 kurie negali nustygti vietoje nė minutės; 

 kuriems mokiniams sekasi matematika ir kuriems kalbos; 

 kas sekasi tiems mokiniams, kuriems sunku ir matematika, ir 

kalbos; 

 kurie turi elgesio problemų, ką jie mėgsta; 

 kuris mokinys turi paslėptų talentų ir kokių; 

 kokiais būdais kuriems mokiniams geriau sekasi mokytis: 

klausantis, stebint, darant (veikiant), tyrinėjant ar diskutuojant; 

 kurie suvokia žodžiu, kurie raštu, o kurie tik gestų kalba perteiktą 

informaciją, ir t.t. 

Informaciją apie mokinius teikia formuojamasis ir diagnostinis 

vertinimas. Naudojantis šia informacija planuojamos pamokos, atsižvelgiant į 

skirtingus klasės mokinių poreikius. 

Mokytojas, pradėdamas planuoti pamoką, pirmiausia turi numatyti, ką 

konkrečiai turėtų pasiekti mokiniai konkrečioje pamokoje (t.y. suformuluoti 

mokymosi uždavinį), paskui suplanuoti pamokos eigą, po to įgyvendinti savo 

planą (t.y. pravesti pamoką) ir įsivertinti pamoką, klausiant savęs, ar iškeltas 
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uždavinys buvo pasiektas. Įsivertinimas galbūt pakoreguos kitos pamokos 

uždavinius, taigi procesas yra ciklinis. 

Pamokos mokymosi uždaviniai. Mokymosi uždaviniai - ketinimai 

nusakomi konkrečiais, pamatuojamais teiginiais, rodančiais, laukiamus 

mokinių mokymosi rezultatus artimiausiu metu (toje pamokoje, toje klasėje, 

tame kontekste): 

 tinkamai suformuluoti pamokų uždaviniai yra pagrindinis 

tikslingos veiklos pamokoje įrankis; 

 mokymosi uždaviniai nurodo tai, ko norime mokinius išmokyti: 

įgūdžius, gebėjimus, žinias ir supratimą;  

 remiantis mokymosi uždaviniais parenkamos aiškios, glaustos, su 

konkrečia veikla susijusios užduotys, sudarančios galimybes kiekvienam 

mokiniui  (mokinių grupei) pasiekti kuo geresnių rezultatų;  

  atlikta užduotis rodo, kaip mokinys pasiekė iškeltų uždavinių, kaip 

įsisavino medžiagą ir leidžia įvertinti pažangą;  

 mokymosi uždaviniai padeda susitarti mokytojui su mokiniais dėl 

pamokos siekių ir laukiamų rezultatų, įtraukia mokinius į vertinimą;  

 uždaviniuose numatoma, kaip mokiniai parodys rezultatą - žinias, 

supratimą, gebėjimą, nuostatas:  

o pvz., „pasinaudodami jutimo organais sugrupuos pateiktas 

įvairias medžiagas“ - įgūdis, gebėjimas,  

o „nurodys, kad kai kurios medžiagos yra blizgios ir pagal tai 

gali būti grupuojamos“ – žinios,  

o „paaiškins, kad kai kurios medžiagos turi savybę atspindėti 

šviesą“ – supratimas;  

 nustatyta pamokos pabaiga – penkių - dešimties minučių veikla – 

apibendrinimas, ką mokiniai išmoko palyginus su mokymosi uždaviniais 

(būtina grįžti prie mokymosi uždavinio); 

 mokymosi uždaviniai pasako: 

o ko mokiniai išmoks šioje pamokoje; 

o kaip ir kokiomis sąlygomis mokiniai parodys, kad išmoko; 

o kaip bus įsivertinama, kaip ir už ką bus vertinama; 

 mokymosi uždaviniai paaiškinami ir aptariami su mokiniais, 

pateikiami lentoje ar ekrane, nuolat apie juos prisimenama atliekant užduotis; 

 mokymosi uždaviniai veda į ilgalaikiuose planuose numatytus 

mokinių pasiekimus; 

 mokymosi uždavinio sudėtinės dalys: sąlyga, veikla, kriterijus. Pvz. 

,,Naudodamasis žemėlapiu mokinys gebės išvardinti ir parodyti visas Europos 

sąjungos valstybes“. Sąlyga - naudodamasis žemėlapiu. Veikla - išvardinti ir 

parodyti. Kriterijus – visas; 

 kriterijumi gali būti matuojama: 
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o taisyklingumas (,,padaryti ne daugiau kaip dvi klaidas 

puslapyje“, „suskaičiuoti angliškai  iki 20  be klaidų“); 

o laikas („per 10 min. atlikti sudėties uždavinius“, „per minutę 

surasti 10 žodžių“); 

o tikslumas („atmatuoti liniją 3 mm tikslumu“, „pateikti 

termometro duomenis dviejų dešimtųjų tikslumu“); 

o kiekis („atlikti 6 laboratorinius bandymus“, „aptarti 5 

reikšmingus veikėjo bruožus“); 

o kokybė („parašyti tvarkingą laišką“, „teisingai atlikti krakmolo 

tyrimą“); 

o procentų atitikimas („išspręsti 85 procentus matematikos 

uždavinių“, „teisingai parašyti 90 procentų žodžių iš pateikto 

sąrašo“); 

o reikalaujami žingsniai („išspręsti uždavinį nustatytu būdu“, 

„taikant teisingą veiksmų seką nustatyti klaidą“); 

o medžiagos naudojimas („padaryti knygų lentyną paliekant 10 

procentų paklaidą“, „iškirpti suknelę, paliekant 10 procentų 

atraižų“); 

o saugumas („prieš paleidžiant mechanizmą, patikrinti visas 

apsaugas“, „atliekant užduotį naudotis internetu nustatytą 

laiką“); 

 mokymosi uždaviniai turėtų būti užrašyti taip, kad galima būtų 

patikrinti, ar uždavinys jau pasiektas; 

 mokymosi uždaviniai planuojami ir užrašomi trumpalaikių planų 

skiltyje ,,Mokymosi uždaviniai“. 

 

Planuodamas pamoką mokytojas turėtų apgalvoti, kaip sudominti 

mokinius, nes motyvacija – svarbiausias efektyvaus mokymosi veiksnys. 

Rekomendacijos, kaip paskatinti mokinių domėjimąsi: 

 mokytojas pats rodo entuziazmą ir susidomėjimą; 

 skatinamas mokinių smalsumas, dėstoma ne sausai; 

 pamokos medžiaga tiesiogiai siejama su kasdieniu gyvenimu: 

panaudojami tikri daiktai, rodomi video/DVD filmai apie pritaikomumą, 

tyrinėjimai, ekskursijos, svečiai ir pan.; 

 pasinaudojama mokinių kūrybiškumu ir saviraiška; 

 mokiniai įtraukiami į veiklą; 

 mokinių veikla dažnai keičiama; 

 pateikiamos netikėtos situacijos, naujoviška veikla; 

 panaudojami komandiniai žaidimai; 

 naudojamos įvairios vaizdinės ar IK priemonės, shemos; 

 tikslingai vartojama gestų kalba; 
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 ugdymo metodas tenkina sutrikusios klausos vaikų poreikius 

(pasirenkamas tinkamas gestų, žodinės (sakytinės ar rašytinės) kalbų santykis). 

 

Vertinimas pamokoje: 

 mokytis padedantis formuojamasis vertinimas; 

 mokinių vienas kito vertinimas; 

 mokinių įsivertinimas; 

 mokinių įvertinimas; 

 mokymo ir mokymosi pamokoje aptarimas: ko išmokome; kas 

pavyko; ką reikia tobulinti; ką kitą kartą darysime kitaip; 

 kaupiamasis vertinimas; 

 diagnostinis vertinimas. 

Vertinimas turi padėti mokytis pamokoje – greitas grįžtamasis ryšys. 

Mokytis padedančio (formuojamojo) vertinimo metodai:  stebėjimas,  

klausymas,  sudarymas sąlygų kalbėti patiems mokiniams,  mokinių darbų 

peržiūrėjimas ir aptarimas įtraukiant  mokinius,  klausimai  ir kt. 

Šie metodai padeda pažinti mokinius ir planuoti jų tolesnį mokymąsi 

(grįžtame į planavimą). 

Šiais metodais renkama informacija apie tai,  ką mokiniai jau žino ir 

geba,  ko jie dar nežino ir negali padaryti,  kas juos domina, kokią jie turi 

mokymosi patirtį,  kokie mokymosi stiliai jiems tinka. 

Diagnostinis vertinimas – esamo/pradinio lygio rodikliai. Užduotys 

pritaikomos skirtingų poreikių ir polinkių mokiniams (bent 3 lygiai). 

Diagnostinio vertinimo būdai: 

 mokiniai dirbdami individualiai, poromis ir/ar grupėmis užrašo, ką 

jau žino ta tema, kurios mokymąsi norima tęsti, parengia pristatymus; 

 užduodami klausimai, į kuriuos atsakoma individualiai ir/ar dirbant 

grupėmis; 

 kontroliniai darbai; 

 testai; 

 kūrybinės užduotys. 

Vertinant vadovautis ilgalaikiuose planuose numatytais, klausos 

sutrikimą turintiems mokiniams pritaikytais Bendrųjų programų mokinių 

žinių, supratimo, gebėjimų ir nuostatų vertinimo rodikliais. 

Skatinti mokinius įsivertinti savo atliktas užduotis (konkrečias 

užduotis, o ne jausmus, ar mokytojo darbą).  

1 pvz., Įsivertink, kaip tau sekėsi žaisti žaidimą ,,Atimties laipteliai“. 

Pažymėk tinkamą atsakymą. 

Man puikiai sekėsi atimti dviženklius skaičius   

Man gerai sekėsi atimti dviženklius skaičius   

Man dar reikia pasimokyti atlikti atimties veiksmą  
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2 pvz., Kaip tu atlieki dalybos veiksmus? Pažymėk tinkamą 

atsakymą. 

 
Puikiai   Gerai  Patenkinamai  Blogai  

 

Rekomenduojama pamokos struktūra: 
Įžanga Naujos 

medžiagos 

pateikimas 

Darbas su 

žiniomis 

(praktiškai) 

 

Supratimas 

Grįžtamasis 

ryšys: 

pasitikrinimas 

ar suprato 

tarpinis 

įsivertinimas 

Taikymas 

(taikymo 

pratybos) 

Apibendrinimas 

 

Įsivertinimas 

 

Namų darbai 

~5 

min. 

~10 min. ~10 min. ~5 min. ~10 min. ~5 min. 

Tarties, kalbos koregavimas ir klausos lavinimas visos pamokos metu, o 

tikslingam, specialiai organizuotam klausos lavinimui naudojamas ,,ekranas“ 

(neprigirdintiems mokiniams) 

Ar:  
Pradžia Naujos medžiagos pateikimas ir 

mokymas(is) 

Apibendrinim

as 

~5 min. ~25 min. ~10 min. 

~5 ~10 ~10 

Naujos 

medžiagos 

pateikimas 

Taikymas Peržvalga, 

grįžtamoji 

informacija 

Sužadinimas, 

pasitikrinimas, ką 

moka, žino, geba. 

Pirmos pamokos 

metu- tikslingas 

tarties bei klausos 

lavinimas  

• Naujos medžiagos pateikimas (aiškinimas) 

• Mokiniai bando pritaikyti naujas žinias 

• Mokytojas stebi ir konsultuoja 

• Koreguojamas supratimas (įsitikinama, ar 

teisingu keliu einama) 

Prisiminti, ko 

mokytąsi 

Įsivertinimas 

Uždaviniai, ką 

ir kaip 

tobulinti 

(namų darbai) 

Tarties, kalbos koregavimas ir klausos lavinimas visos pamokos metu, o 

tikslingam, specialiai organizuotam klausos lavinimui naudojamas ,,ekranas“ 

(neprigirdintiems mokiniams) 

 

Rekomenduojama pamokos plano struktūra: 

 pamoką veda (pamoką vedančio mokytojo vardas, pavardė, 

kvalifikacinė kategorija); 

 data; 

 dalykas; 

 klasė; 

 pamokos tema; 
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 mokinių motyvacija; 

 mokymosi uždaviniai; 

 priemonės; 

 metodai; 

 tipas (pamokos kontekstas); 

 vieta;  

 papildoma literatūra (mokytojui); 

 mokomoji veikla: įžanga, pamokos temos ir uždavinio skelbimas, 

mokinių parengimas darbui, naujos medžiagos pateikimas, praktinis darbas su 

nauja medžiaga, apibendrinimas, įtvirtinimas, vertinimas, namų darbų 

skyrimas; 

 priedai. 

 Išsamias kiekvieno dalyko mokymo rekomendacijas ir pamokų planų 

pavyzdžių galima rasti www.pedagogika.lt. (http://www.upc.smm.lt.). 

 

Apibendrinant galima išskirti šiuos Geros pamokos požymius: 

 mokytojo kalba atitinka surdopedagogo kalbai keliamus 

reikalavimus (reikalavimai aprašyti kitame šio leidinio straipsnyje); 

 visos pamokos metu koreguojama kalba, lavinama klausa; 

 aiškus, mokiniams suprantamai suformuluotas pamokos mokymosi 

uždavinys;  

 suplanuotos mokymo(si) veiklos, padedančios įgyvendinti iškeltą 

uždavinį: paaiškinta, pabandyta, peržvelgta; 

 mokymo metodų taikymas atsižvelgiant į iškeltą mokymo(si)  

uždavinį, mokinių amžių, patirtį, klasės (mokinių) mokymo(si) stilių, gebėjimą 

informaciją suvokti klausa; 

 naujos medžiagos įtvirtinimas veikiant praktiškai; 

 planuojamas vertinimas ir įsivertinimas: mokytojo teikiamas, 

vienas kito, individualus; 

 suplanuotas mokymasis bendraujant ir bendradarbiaujant; 

 saugi, kūrybiška mokymo(si)  aplinka, tikslingi ištekliai; 

 suplanuotas pamokos uždavinio aptarimas, numatyti metodai, kaip 

patikrinti, ar įgyvendintas mokymo(si) uždavinys (refleksija). 

 

Tikimės, kad šios rekomendacijos padės mokytojui organizuoti 

šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią pamoką sutrikusios klausos mokiniams. 

 

 

 

 

http://www.pedagogika.lt/
http://www.upc.smm.lt/
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 

ĮSAKYMAS 

DĖL DVIKALBIO KURČIŲJŲ UGDYMO SAMPRATOS 

PATVIRTINIMO 

 

2007 m. sausio 15 d. Nr. ISAK-65 

Vilnius 

 

Įgyvendindama Specialiojo ugdymo paslaugų programos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1475 

(Žin., 2004, Nr. 170-6263), 16.2.5 punktą, 

t v i r t i n u Dvikalbio kurčiųjų ugdymo sampratą (pridedama). 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                              ROMA ŽAKAITIENĖ 

 ROMA ŽAKAITIENĖ 

 

SUDERINTA 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

2007-01-04 raštu Nr. 10-(4.2-14)-47 

______________ 

 

 

             PATVIRTINTA 

             Lietuvos Respublikos švietimo  

                                                                        ir mokslo ministro 2007 m. 

                                                                        sausio 15 d. įsakymu Nr.ISAK-65 

                                                                         

DVIKALBIO KURČIŲJŲ UGDYMO SAMPRATA 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Dvikalbio kurčiųjų ugdymo sampratos (toliau – Samprata) paskirtis – 

apibrėžti kurčiųjų dvikalbystę, dvikalbį kurčiųjų ugdymą ir jo būtinumą, 

principus, tikslą, uždavinius ir dvikalbio kurčiųjų ugdymo organizavimą. 

2. Šioje Sampratoje vartojamos sąvokos: 

Daktilinė kalba – žodinės kalbos forma, kai raidės perteikiamos pirštų 

abėcėlės ženklais. 

Dvikalbystė – tai dviejų kalbų mokėjimas ir reguliarus vartojimas. 

Dvikalbystė kurčiųjų ugdyme reiškia, kad kurtiesiems vaikams lietuvių gestų 

kalba yra pirmoji kalba, o lietuvių kalba, kurią jie išmoksta vėliau, yra antroji. 

Antrosios kalbos mokoma kaip užsienio kalbos. Lietuvių gestų kalba yra 

mokymo bei bendravimo kalba, taip pat mokykloje tai yra ir mokomasis 

dalykas. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=245761&b=
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Dvikalbis kurčiųjų ugdymas – mokymas, lavinimas, įgūdžių, gebėjimų ir 

vertybinių nuostatų formavimas vartojant gestų kalbą, kuria kalba kurčiųjų 

bendruomenė, ir žodinę (rašytinę ir sakytinę) kalbą, kurią vartoja girdintieji. 

Lietuvoje tai yra lietuvių gestų kalba ir lietuvių (valstybinė) kalba. 

Dvikalbio kurčiųjų ugdymo metodas – kurčiųjų mokymo būdas, kai 

ugdymo procese vartojamos dvi kalbos: lietuvių gestų kalba kaip pirmoji kalba 

ir žodinė lietuvių kalba (dažniausiai rašytinė jos forma) kaip antroji kalba ir jos 

mokoma kaip valstybinės. 

Gestų kalba – kurčiųjų gimtoji kalba, kurios pirminė forma yra rodoma 

gestais. 

Kalkinė gestų kalba – žodinės kalbos forma, kai žodžiai perteikiami 

gestais remiantis žodinės kalbos gramatika. 

Kurčiųjų dvikalbystė – tai gestų kalbos ir žodinės kalbos mokėjimas ir 

reguliarus vartojimas, sudarantis pagrindą kurčio vaiko pažintinei, kalbinei ir 

emocinei raidai. Tai yra būdas patenkinti pagrindinius socialinius poreikius. 

Kurčiasis dvikalbis – kurčias asmuo, kuris moka ir vartoja mažiausiai dvi 

kalbas: gestų kalbą ir rašytinę žodinę (girdinčiųjų daugumos) kalbą. 

Kurtumas – tai labai silpna klausa ar visiškas jos nebuvimas, kai net 

klausos aparatas nepadeda suprasti sakytinės kalbos ir yra veiksnys, ribojantis 

visas asmenybės gyvenimo sritis. 

Sakytinė kalba – žodinės kalbos forma perteikiama žodžiu. 

Surdopedagogas – pedagogas, ugdantis ir mokantis kurčiuosius ir 

neprigirdinčiuosius. 

Totalioji komunikacija – lietuvių kalba besiremiančių komunikacijos 

būdų – kalbėjimo, skaitymo iš lūpų, skaitymo, rašymo, klausos likučių 

naudojimo, kalkinės gestų kalbos – visuma. 

Žodinė kalba – girdinčiųjų vartojama kalba, kurios pirminė forma yra 

sakytinė. 

3. Sampratoje išdėstytos nuostatos, taikomos ankstyvajam ugdymui, 

neformaliajam ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, formaliajam 

kurčiųjų ugdymui pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

4. Į sampratą atsižvelgiama rengiant ir atnaujinant kurčiųjų ugdymą 

reglamentuojančius dokumentus (ugdymo programas, bendruosius ugdymo 

planus, mokyklų finansavimo, pedagogų rengimo, perkvalifikavimo, 

kvalifikacijos tobulinimo programas ir kt.). 
 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

5. Iki 20 amžiaus 8 dešimtmečio pasaulyje nacionalinės gestų kalbos buvo 

laikomos ne kalbomis, bet primityviomis mimikos ir gestikuliavimo 

sistemomis. 

6. 20 amžiaus 9 dešimtmetį daugelyje Europos valstybių imta pripažinti 

gestų kalbas. 
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7. 1991 m. Pasaulio kurčiųjų federacijos kongrese buvo rekomenduota 

sudaryti galimybes kurtiems vaikams ugdytis dvikalbiu kurčiųjų ugdymo 

metodu, t. y. mokytis nacionalinės kalbos savo gimtosios gestų kalbos 

pagrindu. Pasaulinė patirtis rodo, kad kurtieji, ugdomi žodiniu arba totaliosios 

komunikacijos metodu, dažniau susiduria su sunkumais siekdami įgyti 

išsilavinimą ir profesiją, nei tie, kurie buvo ugdomi šiuo metodu. Bendravimas 

gestų kalba pamokoje leidžia padidinti mokymo informacijos apimtį, geriau 

įsisavinti mokymo turinį. Pedagoginės dvikalbystės aplinka suteikia galimybių 

mokyklai persiorientuoti į kurčią vaiką kaip į pagrindinį ugdymo proceso 

subjektą, nes leidžia labiau atsižvelgti į jo asmenines ypatybes ir poreikius, 

tarp jų – ir į gestų kalbos vaidmenį jo gyvenime. 

8. Europos Sąjungos pasirinkta kryptis – specialiųjų poreikių turinčių 

asmenų lygių galimybių ugdytis ir švietimo sistemos prieinamumo 

užtikrinimas. Siekiama, kad kuo daugiau specialiųjų poreikių turinčių mokinių 

ugdytųsi drauge su bendraamžiais. Tačiau pripažįstama, kad dėl specifinės 

kurčiųjų komunikacijos tinkamesnė jų ugdymo forma yra specialioji mokykla, 

kuri gali sutelkti reikiamas paslaugas ir puoselėti kurčiųjų kultūrą. 

9. Lietuvos gyventojų ir būsto surašymo duomenimis, 2001 metais 

Lietuvoje gyveno 8636 kurtieji, iš jų 7677 suaugusieji ir 959 vaikai iki 15 

metų. 

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 

630 „Dėl kurčiųjų gestų kalbos pripažinimo gimtąja kalba“ (Žin., 1995, Nr. 

38-948) gestų kalba pripažinta kurčiųjų gimtąja kalba, ši nuostata yra įtvirtinta 

ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (Žin., 1991, 

Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) 4 straipsnyje. 

11. Yra dvi lietuvių gestų kalbos vartotojų grupės: pirmoji – asmenys, kurti 

nuo gimimo, kuriems lietuvių gestų kalba yra pirmoji, jos pagrindu jie mokosi 

lietuvių kalbos; antroji – apkurtę asmenys, kurčiųjų artimieji, girdintys 

mokytojai, kiti specialistai, kurių pirmoji išmokta kalba yra lietuvių, jos 

pagrindu jie mokomi lietuvių gestų kalbos. Lietuvių gestų kalbos mokymo 

metodologija šioms grupėms skirtinga. 

12. Dvikalbis kurčiųjų ugdymas nebuvo visuotinai įgyvendintas dėl šių 

priežasčių: 

12.1. nepakankamai buvo ištirta ir sunorminta lietuvių gestų kalba; 

12.2. trūko specialiųjų mokymo priemonių gestų kalbai mokyti; 

12.3. nepakankamai veiksmingai veikė ankstyvosios specialiosios 

pedagoginės ir psichologinės pagalbos šeimoms, auginančioms kurčius vaikus, 

sistema; 

12.4. sąlygos kurtiems vaikams ir jų girdintiems tėvams išmokti lietuvių 

gestų kalbą iki vaikams pradedant lankyti mokyklą buvo nepakankamos; 

12.5. ugdymo planuose kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykloms buvo 

numatytas nepakankamas valandų skaičius lietuvių gestų kalbai mokyti; 
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12.6. nebuvo parengtos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programos pritaikytos kurtiesiems ugdyti dvikalbiu ugdymo metodu; 

12.7. nebuvo parengtos metodinės rekomendacijos dėl kurčiųjų ugdymo 

dvikalbiu ugdymo metodu; 

12.8. mokyklose nebuvo įrengti lietuvių gestų kalbos kabinetai; 

12.9. trūko lietuvių gestų kalbos mokytojų, kurių gimtoji kalba yra gestų 

kalba; 

12.10. nebuvo parengtos metodinės rekomendacijos dėl ugdymo metodų 

(neišskiriant dvikalbio ugdymo) tėvams, auginantiems vaikus, turinčius 

klausos sutrikimų; 

12.11. nebuvo mokslininkų, dirbančių kurčių vaikų didaktikos srityje; 

12.12. surdopedagogai turėjo mažai galimybių išmokti lietuvių gestų 

kalbos. 

13. Dėl minėtų priežasčių šiuo metu Lietuvos kurčiųjų ugdyme vyrauja 

totalioji komunikacija, kurios pagrindą sudaro kalkinė gestų kalba. Ši kalbos 

forma yra tinkama tik tiems klausos negalią turintiems asmenims, kurių 

gimtoji kalba yra lietuvių kalba, t. y. apkurtusiems ir kai kuriems 

neprigirdintiems. Kurtiesiems, kurių gimtoji kalba yra lietuvių gestų kalba, 

kalkinė gestų kalba yra sunkiai suprantama ir daro neigiamą poveikį kalbos 

mokymuisi. 

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos programos, 

įgyvendinamos pastarąjį dešimtmetį, sudaro prielaidas ne tik plėtoti lietuvių 

gestų kalbos tyrimą, lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų prieinamumą, bet 

ir žymiai pagerinti kurčiųjų švietimo paslaugų kokybę: 

14.1. 1998–2003 metais buvo vykdoma Valstybinė gestų kalbos vartojimo 

programa, patvirtinta bendru Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1998 m. 

gegužės 13 d. įsakymu Nr. 740/93 (Žin., 1998, Nr. 47-1300). Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. A1-8/ISAK-10 

(Žin., 2004, Nr. 10-266) pratęstas Valstybinės gestų kalbos vartojimo 

programos įgyvendinimas 2004 metais. Vienas pagrindinių šios programos 

uždavinių buvo sukurti efektyvią, Lietuvos Respublikos sąlygas ir tarptautinius 

standartus atitinkančią gestų kalbą, tinkamą vartoti socialinėje, ekonominėje, 

politinėje, švietimo, kultūros, sporto, visuomenės informavimo ir kitose 

gyvenimo srityse; 

14.2. Specialiojo ugdymo paslaugų teikimo programa buvo patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1475 

(Žin., 2004, Nr. 170-6263). Jos tikslas – padidinti mokymosi prieinamumą 

specialiųjų poreikių asmenims; 

14.3. Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2005–

2008 metų programa buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 
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m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 896 (Žin., 2005, Nr. 101-3745). Įgyvendinant 

šią programą siekiama kurčiuosius integruoti į visuomenę ir mažinti jų 

socialinę atskirtį. 
 

III. SAMPRATOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

15. Kurčiųjų dvikalbio ugdymo tikslas – visapusiškai ugdyti kurčią asmenį 

kaip dvikalbę asmenybę. 

16. Kurčiųjų dvikalbio ugdymo uždaviniai: 

16.1. Sudaryti sąlygas kurtiems vaikams išmokti lietuvių gestų kalbos iki 

pradedant vaikams lankyti mokyklą; 

16.2. sudaryti sąlygas kurtiesiems mokykloje mokytis lietuvių gestų kalbos 

kaip gimtosios kalbos ir lietuvių (valstybinės) kaip antrosios kalbos; 

16.3. užtikrinti mokytojų pasirengimą ugdyti įvairaus amžiaus kurčiuosius 

asmenis jų gimtąja lietuvių gestų kalba; 

16.4. sudaryti bendravimo aplinką, palankią kurtiesiems ugdytis dvikalbiu 

metodu. 
 

IV. DVIKALBIO KURČIŲJŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

17. Dvikalbis kurčiųjų ugdymas grindžiamas kurčio vaiko teise siekti 

išsilavinimo gimtąja gestų kalba remiantis šiomis nuostatomis: 

17.1. gestų kalba yra pradinė ir pagrindinė kurčiojo mąstymo, bendravimo 

ir ugdymo priemonė; 

17.2. kurčias asmuo bendrauja ir yra mokomas dviem kalbomis – lietuvių 

gestų kalba ir lietuvių kalba; 

17.3. abi kalbos ugdymo procese yra lygiavertės; 

17.4. lietuvių kalbos mokoma kaip antrosios kalbos pagal lietuvių 

(valstybinės) kalbos kurtiesiems programą ir kurtiesiems pritaikytą metodiką. 

18. Dvikalbiam kurčiųjų ugdymui būtina sąlyga yra palankios 

komunikacinės aplinkos sudarymas: 

18.1. kurčių suaugusiųjų, kuriems lietuvių gestų kalba yra gimtoji, 

įdarbinimas; 

18.2. įvairių mokymo priemonių gestų kalba rengimas ir naudojimas; 

18.3. vaizdo ir kompiuterinės įrangos naudojimas. 

19. Kalkinė gestų kalba gali būti vartojama ugdant asmenis, kuriems ši 

komunikavimo forma palengvina žodinės kalbos mokymąsi 

(neprigirdinčiuosius ir apkurtusius vyresniame amžiuje). 

20. Ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į kalbos raidos 

dėsningumus ir ypatybes, vaiko socialinę ir kultūrinę patirtį, sudaromos 

natūralios lietuvių gestų kalbos ugdymo ir kalbinės raiškos sąlygos. 

21. Klausos sutrikimų turintiems vaikams ir jų tėvams (ar globėjams) 

specialioji pedagoginė pagalba gali būti teikiama namuose, mokyklose, 
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sveikatos priežiūros įstaigose ir kitose institucijose, vadovaujantis 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo specialiųjų poreikių 

ikimokyklinio amžiaus vaikams namuose tvarka, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2000 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 916/385 (Žin., 2000, Nr. 

66-2004), Specialiojo ugdymo skyrimo tvarka, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 

1056 (Žin., 2000, Nr. 71-2214), Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. spalio 4 d. įsakymu 

Nr. 1221/527/83 (Žin., 2000, Nr. 85-2608), Specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-838 (Žin., 2004, Nr. 

92-3385), Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose 

auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-842 

(Žin., 2004, Nr. 94-3451), Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos 

antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo 

reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2000 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 728 (Žin., 2000, Nr. 109-3488). 

22. Vaikams, turintiems klausos sutrikimų, nuo gimimo iki trejų metų ir jų 

tėvams (ar globėjams) specialiosios pagalbos teikimą namuose arba specialųjį 

ugdymą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje skiria pedagoginė psichologinė 

tarnyba, kuri yra įvertinusi specialiuosius ugdymosi poreikius. Ankstyvasis 

kurčių vaikų ugdymas yra ypač svarbus, nes gestų kalba yra vienintelė 

ankstyvojo amžiaus kurtiems vaikams lengvai išmokstama kalba, o laikotarpis 

nuo gimimo iki trejų metų yra sensityvus periodas vaikų kalbos raidai. 

23. Vaikams, turintiems klausos sutrikimų, nuo trejų iki šešerių–septynerių 

metų specialiosios pagalbos teikimą namuose arba specialųjį ugdymą 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje skiria pedagoginė psichologinė tarnyba, kuri 

yra įvertinusi specialiuosius ugdymosi poreikius. 

24. Mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programas, rengia 

individualų paramos šeimai planą. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama 

kurčiam vaikui remiantis ankstyvojo ugdymo programomis ir konsultuojant 

tėvus ir (arba) vykdant tėvams skirtas suaugusiųjų neformaliojo švietimo 

programas. Kurti ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi kartu su šeima; šeima 

ir giminės yra integrali kurčiųjų vaikų ugdymo proceso dalis. 

25. Ikimokyklinis kurčių vaikų ugdymas orientuotas į vaiko prigimtinių, 

kultūros, taip pat etninių, socialinių, pažintinių ir specialiųjų poreikių 

tenkinimą. Specialiuosius kurčiųjų vaikų poreikius sudaro lietuvių gestų 

kalbos mokymasis, komunikacinė gestų kalbos aplinka, klausos lavinimas, 
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žodyno kaupimas. Klausos sutrikimų turintys ikimokyklinio amžiaus vaikai 

ugdomi, remiantis bendrosiomis programomis. Specialiąją pedagoginę pagalbą 

kurtiems ir neprigirdintiems vaikams teikia surdopedagogas. 

26. Priešmokyklinis kurčiųjų ugdymas vykdomas pagal Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 

1147 (Žin., 2003, Nr. 5-214). Kurtiems vaikams ugdomos būtinos 

kompetencijos: socialinė, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir 

meninė. Teikiama sisteminga nuolatinė specialioji pedagoginė pagalba, 

siekianti šių tikslų: gimtosios gestų kalbos ir kultūros puoselėjimo, antrosios 

kalbos ir turimų gebėjimų plėtros; socialinės adaptacijos bei veiklos 

visuomenėje įgūdžių diegimo. 

27. Priešmokyklinės grupės kurtiems vaikams sudaromos mokyklose, 

vykdančiose priešmokyklinio ugdymo ir specialiojo ugdymo programas, 

atsižvelgiant į vaikų specifinius ugdymosi poreikius ir socialinius tėvų 

užsakymus: 

27.1. priešmokyklinėje grupėje ugdoma pagal dvikalbio kurčiųjų ugdymo 

programas, naudojant specialiąsias mokymo priemones; 

27.2. priešmokyklinės grupės pedagogas geba bendrauti gestų ir valstybine 

kalba. 

28. Vykdant ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, būtina kurčių vaikų specialiuosius 

poreikius tenkinanti ugdymo aplinka, pritaikyta jų vizualiniam kalbos 

suvokimui ir vizualinei raiškai, metodiškai tinkamai pasirengę 

surdopedagogai, mokantys lietuvių gestų kalbą. 

29. Įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 

ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Samprata, pritaikytų 

kurtiesiems bendrųjų ugdymo planų, programų ir išsilavinimo standartų 

reikalavimais, naudojant specialiąsias mokymo priemones, lietuvių kalbos ir 

lietuvių gestų kalbos programoms sudarant visumą, papildant ir sustiprinant 

vienai kitą. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

30. Būtina kurčiųjų dvikalbio ugdymo įgyvendinimo prielaida – kurčiųjų 

dvikalbio ugdymo tęstinumas, pradedant nuo ankstyvojo ugdymo. 

31. Kitos Sampratos įgyvendinimo prielaidos: 

31.1. bendradarbiavimo užtikrinimas tarp pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigų, ankstyvosios reabilitacijos tarnybų, pedagoginių psichologinių tarnybų 

ir kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrų, teikiant specialiąją pedagoginę, 

psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą ir informaciją tėvams, 

auginantiems kurčius vaikus; 

31.2. ugdymo turinio pritaikymas ugdymui dvikalbiu metodu: 
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31.2.1. lietuvių kalbos programos, skirtos dvikalbiam kurčiųjų ugdymui, 

parengimas; 

31.2.2. užsienio kalbos programos, skirtos dvikalbiam kurčiųjų ugdymui, 

parengimas; 

31.2.3. bendrųjų ugdymo planų, skirtų kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų 

ugdymui, patikslinimas, didinant lietuvių gestų kalbos pamokų skaičių, 

įtraukiant kurčiųjų kultūros ir istorijos pamokas; 

31.3. lietuvių gestų kalbos mokymo programos mokytojams, 

surdopedagogams, tėvams, auginantiems kurčius vaikus, parengimas ir 

palankių sąlygų išmokti lietuvių gestų kalbą sudarymas; 

31.4. specialiųjų mokymo priemonių, vadovėlių, skirtų kurtiesiems ir 

neprigirdintiesiems, rengimas; 

31.5. lietuvių gestų kalbos tyrimo ir norminimo darbų vykdymas; 

31.6. surdopedagogų rengimo plėtra. 

______________ 
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SUTRIKUSIOS KLAUSOS VAIKŲ/MOKINIŲ UGDYMO ĮSTAIGOS   
 
 

 

Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centras 

Bistryčios g. 9A, Vilnius  

Tel.:8 5-234 8089,  

Fax.: 8 5-234 2156  

El. paštas: sutrikusiosklausoscentras@takas.lt  

Internetinė svetainė: http://sutrikusios-klausos.ikimokyklinis.lt/  
 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras 

Filaretų 36, LT – 01210, Vilnius 

Tel./faksas 8 5 2154427 

El. paštas: rastine@lknuc.lt 

Internetinė svetainė: www.deafcenter.lt  
 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras 

Uosio g., 7, LT-50145, Kaunas 

Tel.(8 37) 33 25 03, 8-683 67710 

Faks. (8 37) 33 18 72 

El. paštas: neprigir@nim.kaunas.lm.lt 

Internetinė svetainė: www.nim.kaunas.lm.lt  
 

Klaipėdos Litorinos mokykla 

Smiltelės g. 22, LT-93146, Klaipėda  

Tel. 8-46 34 59 11 

 Faks. 8-46 36 83 70, 

El. paštas: sekretore@kurtieji.lt  

Internetinė svetainė: www.kurtieji.lt  
 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla 

Parko g. 19, LT-37326, Panevėžys 

Tel. 8 (45) 517300, 8 (45) 517311, 8(45) 517435 

Faks. 8 (45) 517300 

El. paštas:  kurciuju@kurciujumokykla.lt 

Internetinė svetainė: www.kurciujumokykla.lt. 
 

Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras 

Vilniaus 123a, LT-76354, Šiauliai 

Tel./faksas +370 41 524489, 868303378 

El. paštas: kurtiejipmd@splius.lt 

Internetinė svetainė: www.kurtieji.com  

 

http://www.kurciujumokykla.lt/
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Leidinio leidyba finansuota Švietimo bendruomenių 

asociacijų stiprinimo programos „Pedagogų, švietimo 

pagalbos specialistų ir tėvų surdopedagoginių kompetencijų 

plėtotė“ lėšomis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdome negirdintį vaiką 

 

Iš surdopedagogo patirties 

 

 

Leidinio sudarytojai: 

Laimutė Gervinskienė 

Rasa Jankevičienė 

Dalia Šarkienė 

Renata Valaitytė-Ramuckienė 

 

Atrankos komisija 

Jolita Uljanovienė 

Laimutė Lapėnienė 

Loreta Martišiūtė 

Deimantė Veličkienė 

 

Maketuotoja Gintarė Slavinskienė 

Viršelis  Ramunės Razevičienės 
 

 


