
Projekto „Lietuvių šneka valdomos 
paslaugos (LIEPA)“ (VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001) 

paslauga „PAGALBININKAS“



Lietuvių kalba valdomos paslaugos 
(projektas LIEPA) 

atveria naujas kompiuterio panaudojimo
galimybes – leidžiantis kompiuterį valdyti
tariant komandas lietuviškai bei turintis kitas
lingvistines galimybes.



Vilniaus universiteto 
Filologijos fakultetas

Matematikos informatikos 
institutas

Šiaulių universiteto Socialinės 
gerovės ir negalės studijų 
fakultetas

Lietuvos edukologijos universitetas

Lietuvių kalbos institutas

http://www.respublika.lt/
http://www.respublika.lt/




Projekto LIEPA vykdymo metu 
sukurtos 7 paslaugos vartotojams.

Šios paslaugos yra diegiamos į vartotojo kompiuterį:
• Naršytuvas
• Valdytuvas
• Sintezatorius akliesiems

Šios paslaugos yra pasiekiamos internete:
• Tartuvas
• Pažintuvas
• Ieškotuvas
• Pagalbininkas

https://www.raštija.lt/liepa/paslaugos/narsytuvas/7474
https://www.raštija.lt/liepa/paslaugos/sintezatorius-akliesiems/7520
https://www.raštija.lt/liepa/paslaugos/tartuvas/7470
https://www.raštija.lt/liepa/paslaugos/pazintuvas/7471
https://www.raštija.lt/liepa/paslaugos/ieskotuvas/7472
https://www.raštija.lt/liepa/paslaugos/pagalbininkas/7473


Paslaugos PAGALBININKAS tikslas
Paslauga siekiama sudaryti galimybę įvairioms

socialinės atskirties grupėms –

• raidos sutrikimų turintiems vaikams,

• traumas patyrusiems,

• neįgaliems suaugusiems,

• imigrantams

mokytis lietuvių kalbos garsų, žodžių tarimo,
plėtoti kalbinius įgūdžius, lavinti socialinius
įgūdžius, stebėti savo veiksmų pasekmes
palaikant interaktyvų ryšį su kompiuteriu.



I lygmuo 

Skirtas lietuvių kalbos garsų, dvigarsių,
dvibalsių, žodžių tarimo mokymui.

II lygmuo

Skirtas socialinių įgūdžių plėtojimui ir kalbinių
gebėjimų ugdymui panaudojant lietuvių kalbos
frazes keturiuose socialiniuose kontekstuose.

Paslaugos Pagalbininkas turinys



I paslaugos lygmuo - Garsai ir žodžiai



I lygmuo (1)

 Abėcėlė – raidė – garsas



I lygmuo (2) 

Dvigarsiai – garsai

Dvibalsiai – garsai



I lygmuo (3) 

Paveikslėlis – žodis – žodžio tarimas



I lygmuo (3) Paveikslėlis – žodis – žodžio 

tarimas

 Jei pasirinksite ŽODŽIUS galėsite pasirinkti abėcėlės raidę ir norimą 

žodį su šia raide.

 Išklausykite, kaip žodis tariamas. Paspauskite mygtuką „Pakartoti“, 
jeigu norite dar kartą išgirsti tarimą.

 Bandykite atkartoti ir įrašyti savo tarimą paspaudę mygtuką „Kalbėti“.

 Pasitikrinkite, ar pavyko ištarti žodį paspaudus mygtuką „Išklausyti“ 
arba pasitikrindami savo tarimą „Mano įrašuose“.



II paslaugos lygmuo –

Frazės / socialiniai kontekstai



Socialinis kontekstas (1)

„Aš ir kiti” - veikėjai parke vedžioja šuniuką ir

susitinka vidutinio amžiaus moterį.



Socialinis kontekstas (2)

„Pas gydytoją“ – susirgę veikėjai apsilanko

gydytojo kabinete.



Socialinis kontekstas (3)
„Kavinė“ – veikėjai ateina į kavinę pavalgyti.



Socialinis kontekstas (4)

„Parduotuvė“ – veikėjai perka reikiamus produktus.



Kiekviename socialiniame kontekste 

yra pastovus jo veikėjas.

 „Aš ir kiti“ – ponia Regina,

 „Parduotuvė“ – pardavėja,

„Pas gydytoją“ – gydytojas,

„Kavinė“ – padavėjas.



Vartotojas, patekęs į socialinį kontekstą, gali

rinktis vieną iš keturių personažų pagal savo 

amžių ir/ar norą:

• mergaitę Margaritą, 

• berniuką Tomą, 

• vyrą Beną,

• moterį Dianą,

į kurį įsikūnys naudodamasis paslauga.



Kiekvienas socialinis kontekstas 

turi dvi aplinkas:

• Suaugusiojo 
aplinkos dialogai 
labiau išplėtoti, 
atitinkantys 
suaugusiojo 
amžiaus tarpsnį

Suaugusiam

• Vaikiškos aplinkos 
socialinių 
kontekstų dialogai 
yra paprastesni, nei 
suaugusiojo 
aplinkos.

Vaikui



Socialinė nuovoka
Socialinio konteksto veikėjai užduoda provokacinius

vartotojui klausimus.

Socialinės nuovokos situacijos tokios, pvz.: socialiniame
kontekste "Aš ir kiti" veikėja Regina klausia personažo
berniuko Tomo "Kur Tu gyveni?". Tomo teisingas atsakymas
turėtų būtų toks: “Mama man liepė nepažįstamiems
žmonėms adreso nesakyti“. Kitas pavyzdys socialiniame
kontekste "Parduotuvė" su PIN kodu.

Tokie klausimai padeda mokiniams susivokti socialiai
jautriose situacijose, ugdo socialinę nuovoką.



Personažas
 Kiekvienas personažas turi trumpą savo gyvenimo

istoriją, susidedančią iš šeimos sudėties, pomėgių,

persirgtų ligų ar sveikatos sutrikimų.

 Personažo gyvenimo istorija yra svarbi, nes

konkrečiame socialiniame kontekste vartotojui

pasirinkus personažą dialogai tarp socialinio konteksto

veikėjo ir vartotojo pasirinkto personažo skiriasi būtent

šiomis personažų gyvenimo detalėmis.



Kiekvienas socialinis kontekstas turi 3 etapus (1)



Kiekvienas socialinis kontekstas turi 3 etapus (2)

Demonstracinė versija. Vartotojas stebi ir mokosi, kaip

paslaugos socialinio konteksto veikėjas bendrauja su
socialinio konteksto personažu..

Vartotojas, pasirinkęs paslaugos personažą (vyras, moteris,
berniukas ar mergaitė), galės bendrauti su konkretaus
socialinio konteksto veikėju, pagal demonstracijos metu
pateiktą pavyzdį ir bandyti atsakyti į socialinių kontekstų
veikėjų užduodamus klausimus arba įsijungęs titrų
funkciją, kuri jam pateikia konkrečiam klausimui
tinkančius atsakymų variantus.

Vartotojui suteikiama daugiau savarankiškumo. Asistentas 

pagalbą pasiūlys tik padarius klaidą.



Pagalbos lygiai

Raktinis žodis
Kompiuteris rotacijos principu parinks vieną žodį iš

dialogo. Taip Jūs galėsite prisiminti teisingą atsakymą.

Klaidinantis pagal 

prasmę ir teisingas 

atsakymas

Ne, ačiū, atneškite 
sąskaitą.

Kompiuteris pateiks kartu teisingą ir klaidinantį pagal

prasmę atsakymų variantus. Jūs turėsite nuspręsti, kuris

atsakymo variantas yra tinkamas.

Neatitinkantis socialinio 

konteksto ir teisingas 

atsakymas

Tikėjausi, kad 
nepasveiksiu savaime.

Kompiuteris pateiks kartu teisingą ir neatitinkantį pagal

socialinį kontekstą atsakymų variantus. Jūs turėsite

nuspręsti, kuris atsakymo variantas yra tinkamas.

Sumaišyti žodžiai

Pasveiksiu savaime 
tikėjausi kad 

Kompiuteris pateiks žodžių „kratinį“ iš konkrečios

dialogo vietos, kurioje Jūs suklydote ar nežinote

atsakymo. Jūs turėsite prisiminti ir sudėlioti žodžius

teisinga eilės tvarka.

Pasveiksiu

Tikėjausi, kad pasveiksiu 
savaime.



Asistentas

Pagiria, paskatina ir paragina,  išreiškia reakcijas į 

neatpažintą žodį: 

Pagyrimui:

„Šaunuolis“

„Nuostabu“

„Puikiai kalbi“

„Tau puikiai sekasi“

„Tu vertas pagyrimo“ 

„Oho...Tu tikras šaunuolis"

„Šaunu, kad iš tiesų labai 

stengiesi"

„Man patinka, kad tu taip 

stengiesi"

„Džiaugiuosi,  kad tau 

pavyko“

Paskatinimui:

„Dar pagalvok“

„Pasistenk- tu tikrai gali tęst pokalbį“

„Nenusimink, jei suklydai- aš visada 

tau padėsiu. Tik nepasiduok"

„Paskubėjai... Dar pagalvok“ 

“Kur dingai- užduotis reikia užbaigti “

„Netylėk... Eini teisingu keliu!” 

„Tęsk toliau! Tu gali atlikti šią užduotį 

atlikti iki galo”

„Ach, tos  kelios klaidelės,  gal vertėtų 

dar pagalvoti “



Svarbu prisiminti

Norint pereiti į kitą lygmenį, pasirinkti kitą socialinį 

kontekstą ar etapą, spauskite mygtuką  Mokytis



Prisijungimas ir atsijungimas prie 

sistemos

Paslauga iškviečiama per internetines nuorodas:

http://193.219.129.130/login

http://liepa.raštija.lt/login

Iškvieskite paslaugą Pagalbininkas.

Paspauskite ant nuorodos „Prisijungti“.

http://193.219.129.130/login
http://liepa.raštija.lt/login


Sistema pateikia prisijungimo langą.

Įveskite prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Sistema autentifikuoja, autorizuoja 

naudotoją ir atidaro pradinį sistemos 

langą.



Naujo vartotojo registracija

• Nauji vartotojai turi prisiregistruoti adresu: 
http://liepa.rastija.lt/Pagalbininkas/Registracija

• Pasirinkus skiltį Registracija, užpildykite 
paslaugos Pagalbininkas registracijos formą.

• Į Jūsų nurodyto elektroninio pašto dėžutę 
gausite pranešimą, kad esate įtrauktas į LIEPA 
IS registruotų naudotojų sąrašą.

• Jums bus sukurtas prisijungimo vardas bei 
slaptažodis.

http://liepa.rastija.lt/Pagalbininkas/Registracija


Ačiū už dėmesį

Projekto „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“ (VP2-3.1-
IVPK-12-K-01-001) paslauga „PAGALBININKAS“ padeda 

mokytis lietuvių kalbos ir plėtoti socialinius įgūdžius

Pagalbininko adresai:
http://193.219.129.130/login
http://liepa.raštija.lt/login

https://liepa.raštija.lt/Pagalbininkas

http://193.219.129.130/login
http://liepa.raštija.lt/login
https://liepa.raštija.lt/Pagalbininkas

