
Pedagoginė pagalba vaikams, turintiems klausos sutrikimą 

Jei girdinčiam suaugusiam žmogui sutrinka klausa, žmogus iš pradžių jaučia didelį 

diskomfortą, tačiau suaugęs žmogus įpranta komunikuoti neprigirdėdamas, kadangi jo kalbos 

sistema jau yra susiformavusi, jis labai daug ką gali suprasti iš konteksto ir taip kompensuoti 

klausos sutrikimą. Jei vaikas gimsta su klausos sutrikimu arba visiškai kurčias, jis turi garsinės 

informacijos deficitą. Dėl šios priežasties pirmiausia labai nukenčia vaiko kalbos formavimasis, 

atsilieka intelekto raida. Statistikos duomenimis, Lietuvoje per metus nustatoma apie 30 klausos 

sutrikimų atvejų, iš kurių 90 proc. sudaro vaikų, gimstančių girdinčiųjų šeimose, klausos sutrikimai. 

Iš viso yra apie 1,1 proc. -  t.y. apie 9 tūkst. vaikų su sutrikusia klausa. Visiško kurtumo atvejų, kai 

žmogus absoliučiai negirdi, pasaulyje yra labai nedaug. Kalbos raidos atsilikimas labai individualus. 

Jis priklauso nuo to, kaip anksti nustatytas klausos sutrikimas, kokio jis laipsnio ir kaip greitai bei 

efektyviai suteikiama pagalba neprigirdinčiam vaikui. 

Mokytojų, specialistų, tėvelių nuomone, specialioji surdopedagoginė pagalba visiems 

sutrikusios klausos vaikams, ypač dabar, kai šiuolaikinių technokogijų pagalba labai anksti 

diagnozuojamas klausos sutrikimas ir daugėja kochlearinių implantacijų, yra labai reikalinga.  

Utenos rajone specialioji surdopedagoginė pagalba  klausos sutrikimų turintiems 

vaikams, taip pat kochlearinių implantų naudotojams teikiama Utenos rajono pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje (Aukštakalnio g. 5, Utena). Daugiausia surdopedagogo pagalbos prireikia 

vaikams ir paaugliams, turinčiais vidutinį klausos sutrikimą, nes, esant nežymiam klausos 

sutrikimui, pagalbos prireikia tik išskirtiniais atvejais ir paprastai pakanka logopedo pagalbos. 

Utenos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje  taip pat atliekamas vaikų, 

turinčių klausos sutrikimų arba kochlearinius implantus, specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas. 

Vykdomos (nemokamos) individualios klausos, tarties ir kalbos lavinimo pratybos mokiniams, 

turintiems klausos sutrikimą (tame tarpe ir kochlearinių implantų naudotojams), ugdomiems 

visiškos integracijos būdu.  

Jei jūs auginate ar ugdote vaiką, kuriam diagnozuotas klausos sutrikimas arba jis turi 

kochlearinį implantą, ir jums reikia pagalbos, rašykite arba skambinkite į Utenos rajono pedagoginę 

psichologinę tarnybą, adresu: Aukštakalnio g. 5, Utena, telef. 8 389 61546, el p.ppt@ppt.utena.lm.lt   
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