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Pradţia 

 2005 metais Klaipėdos Salio Šemerio 

suaugusiųjų vidurinėje mokykloje (dabar 

gimnazija) pradėtos formuoti specialiųjų 

poreikių mokinių (kurčiųjų) klasės 

 Nuo 2005 m. mokykloje mokėsi (mokosi) 

61 mokinys 

 



Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių ugdymas 

 Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai 

(kurtieji) ugdomi dalinės integracijos būdu, t.y. 

specialiosiose klasėse 

 2010/11 m. m. yra 2 (11C, 12E) specialiosios 

klasės 

 Šiose klasėse mokosi 20 mokinių 

 Pamokose dalyvauja gestų kalbos vertėjai / 

mokytojų padėjėjai 



Specialiosios pagalbos teikimas 

Specialiąją pagalbą 

gimnazijoje teikia: 

 Surdopedagogė 

 Socialinė pedagogė 

 Vertėjai / mokytojų 

padėjėjai 

 Dalykų mokytojai 

 

 
Specialiąją pedagoginę pagalbą koordinuoja SUK. 



Dokumentai 

 LR Vyriausybės 1995 m. geguţės 4 d. 

nutarimas Nr. 630 “Dėl kurčiųjų gestų 

kalbos pripaţinimo gimtąja kalba” 

 LR Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. 

sausio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-65 

patvirtinta Dvikalbio ugdymo samprata 



Situacija 

 Ţodis ir gestas yra lygiaverčiai 

 Kurtieji ir neprigirdintieji yra dvikalbiai 

 Kurčiasis ir neprigirdintis, vartodamas abi kalbas 

nepraras identiteto su kurčiųjų bendruomene bei 

taps visaverčiu visuomenės nariu 

 Gestų kalba padeda lavinti rašytinės ir sakytinės 

kalbos įgūdţius 



Ugdymo programos 

 Mokiniai, turintys klausos sutrikimą ugdomi 

pagal Bendrąsias ugdymo programas 

 SUK nutarimu mokiniai mokomi pagal 

modifikuotas programas 



Ugdymo planas 

 Mokosi lietuvių (valstybinės) kalbos 

 Mokosi gimtosios lietuvių gestų kalbos 

 Visų dalykų mokosi totaliosios 

komunikacijos, ţodiniu ir dvikalbiu metodu, 

atsiţvelgiant į gebėjimus 

 Vyksta individualios tarties, kalbos, 

klausos lavinimo pratybos 



Komunikacijos kalba 

 Gestų kalba 

 Lietuvių kalba 

 Skaitymas iš lūpų 

 Neprigirdintiesiems 

girdėjimo kokybę 

gerinančios 

priemonės 

 



Gestų kalba 

 Svarbus nuolatinis mokytojo dėmesys 

 Geras gestų kalbos ir lietuvių kalbos ţinios 

 Veiklos organizavimas atsiţvelgiant į 
mokinį 

 Lietuvių kalbos ir lietuvių gestų kalbos 
ugdymo planų dermė 

 Svarbi draugų pagalba, tolerancija 

 



Lietuvių kalba 

 Mokytojai stengiasi vizualiai pademonstruoti 

pateikiamą medţiagą 

 Naudojamos IKT 

 Klasėje dirba 2 mokytojai: dalyko mokytojas ir 

vertėjas / mokytojo padėjėjas 

 Mokymo turinys pateikiamas glausčiau, 

paprasčiau 

 Tobulinami skaitymo iš lūpų įgūdţiai 



Integracija 

Labiausiai išryškėja lietuvių (valstybinės) ir lietuvių gestų 
kalbos integracijos reikšmė nes: 

 Klausos sutrikimas įtakoja kalbos raidos sulėtėjimą 

 Dėl nepakankamo kalbos išsivystymo sunkiai 
apibendrinamas ţodţiu ir raštu pateikiamos ţinios 

 Kurtiesiems būdingas konkretus, o ne abstraktus 
mąstymas (nesuvokia abstraktaus teksto, frazeologizmų, 
sunku kurti samprotaujamojo pobūdţio tekstą) 

 Kurčiasis mąsto gestais ir vaizdiniais, atmintis yra 
vaizdinė 



Privalumai 

 Saugi kalbinė aplinka 

 Geras psichologinis mikroklimatas 

 Draugų pagalba, tolerancija 

 Dvikalbis mokymo metodas (2 mokytojai klasėje) 

 Pasitikėjimas savimi 

 Aukšta savivertė 

 Išsaugotas identitetas 



Sunkumai 

 Skirtingas lietuvių (valstybinės) kalbos ţinių lygis 

 Nepakankamas lietuvių gestų kalbos valandų 

kiekis (1 val. per savaitę) 

 Nepakankama mokytojų kompetencija 

 Nepatvirtinta lietuvių gestų kalbos mokymo 

programa 11-12 klasėms 

 Ţema lietuvių (valstybinės) kalbos mokymosi 

motyvacija 



Rekomendacijos integruojant 

 Pritaikyti ugdymo priemones, derinti uţduotis 

 Taikyti individualius mokymo metodus 

 Derinti kuo įvairesnę veiklą 

 Koncentruoti informaciją ir integruojant grįţti, 

kartoti, įtvirtinti 

 Paaiškinti sąvokas gestais, naudoti ţodynėlius 

 Bendrauti ir bendradarbiauti 



Sėkmė aplanko tą, kuris gerai dirba, dažnai 

juokiasi ir daug myli 

E. Hubert 


