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3Stambulo konvencijos tekstas lengvai suprantama kalba 

Šaltinis: https://www.lnf.lt/stambulo-konvencija-lengvai-suprantama-kalbaStambulo konvencijos originalus tekstas 



Lengvai suprantama kalba (angl. easy-to-read) – tai ekspertų sukurtas metodas, kuris leidžia

suprantamai pateikti informaciją bet kokia tema. Europoje plačiai pradėtas taikyti jau nuo 7 dešimtmečio.

Metodas skirtas vaikams, negimtakalbiams, žemesnio raštingumo, kalbos sutrikimų turintiems asmenims ir

visai visuomenei. Tačiau labiausiai jis keičia asmenų su intelekto sutrikimais gyvenimo kokybę.

Statistiniai duomenys rodo, kad Lietuvoje yra 250 tūkst.

gyventojų su negalia – tai maždaug 9 proc. šalies

populiacijos.

Šaltinis: https://www.lnf.lt/internetas-visiems

Taigi, vienokio ar kitokio informacijos pritaikymo reikia

beveik kas dešimtam Lietuvos gyventojui.



5

(angl. validators,          

pvz., teksto suprantamumą 

gali tikrinti žmonės su 

intelekto sutrikimais)

(angl. facilitators,         

pvz., socialiniai 

darbuotojai arba 

pedagogai)



Atsakymus pateikė šių tikslinių

grupių atstovai:

52% – asmenys su intelekto negalia

42% – asmenys su kita negalia

19% – negimtakalbiai

6% – užsienio lietuviai ir reemigrantai

Respondentai galėjo pasirinkti daugiau nei vieną

atsakymo variantą. Pateikiami rezultatai atspindi

procentus iš visų atsakiusiųjų. 

77% Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

61% Sveikatos apsaugos ministerija

32% Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
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Aktuali informacija tėvams (globėjams), mokiniams bei studentams

su individualiais poreikiais.

▪ Kaip naviguoti švietimo sistemoje naujiems jos dalyviams (imigrantams ar

reemigravusiems, jų atžaloms)

▪ Organizacijų siūlomos edukacinės programos, būreliai, mokymai

▪ Švietimas apie fizinės, psichinės, socialinės sveikatos stiprinimą

▪ Informacija apie kiekvieno rinkėjo teises, rinkimų procesą

▪ Informacija apie žmogaus teises (Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija)
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Lenkijos Švietimo ir mokslo ministerijos edukacinė platforma. Užduočių, tekstų lengvai suprantama kalba skiltis mokiniams ir pedagogams: 
https://zpe.gov.pl/a/materialy-latwe-do-czytania-i-zrozumienia/D1APaQCI5 



Prancūzijos švietimo ministerijos lengvai suprantanos kalbos resursai vaikams, kurie vartoja gestų kalbą:
https://www.inclood.fr/arthur-et-zazou/ 



Prancūzijos leidėjų „Haris Poteris“ lengvai suprantama kalba: 
http://www.yvelinedition.fr/WebRoot/ce_fr2/Shops/980327524/MediaGallery/kevin_et_les_planetes_parSAKO.pdf



Vilniaus universiteto lingvisčių ES projektui rengta pasaka „Varna ir sūris“:
https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Projekti/perlsi/1_lygis_pasakecia_Varna_ir_suris.pdf



Prancūzijos leidėjų siūloma edukacinė medžiaga gamtos mokslams: 
http://www.yvelinedition.fr/WebRoot/ce_fr2/Shops/980327524/MediaGallery/kevin_et_les_planetes_parSAKO.pdf



Slovėnijos NVO Zavod RISA paruošta informacija apie balsavimą: 
https://mypart-project.eu/wp-content/uploads/sites/6/2022/06/myPart_PR_Priporocila-za-oblikovanje-politik_lahkem-branju.pdf



Slovėnijos NVO Zavod RISA lengvai suprantama kalba paruoštas leidinys apie seksualinį smurtą: 
https://www.zveza-sozitje.si/modules/uploader/uploads/news/files_news/Spolnonasilje.pdf
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Įvairūs formatai:

žaidimai, testai, aplikacijos, 

video su lengvai suprantama

kalba

Įtraukaus ugdymo priemonių

paketai: intelekto ar kalbos

sutrikimai, lietuvių kalba

69 skaitmeninės

mokymo(si) priemonės

platformoje
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Kalbinės įtraukties

priemonių paketas

ŠMSM rekomendacijos

savivaldybėms

Stiprios mokyklų 

bendruomenės
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BU programos

dalykai – pritaikyti

Alternatyvi mokymosi

medžiaga

Asmeninis dėmesys 

mokiniams ir mokytojo 

pasitenkinimas darbu
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Mokomosios grupės

tėvams ir globėjams

Metodiniai

renginiai

Konsultacinė pagalba

mokytojams ir švietimo 

pagalbos specialistams
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