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Paprastas pasakojimas apie 
nepaprastą šeimą
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Jau ne pirmus metus italų 
kunigas Renatas Abenis dovano-
ja Kauno apskrities kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
vaikams šiuolaikinių klausos 
aparatų. Taip dvasininkas pade-
da vaikams prakalbinti tylą. 

Lėšas klausos aparatams 
kunigas renka įvairių Italijoje 
vykdomų labdaros, paramos ak-
cijų, projektų metu. Jam dosniai 
aukoja ir privatūs rėmėjai. Šiais 
metais Italijoje vykęs projektas 
„Vaikai vaikams“ padėjo su-
rinkti lėšų klausos aparatams 11 
mūsų ugdymo centro mokinių. 
Nuo 2005 m. rūpinantis kunigui 
R.Abeniui jau 32 mūsų ugdyti-
niai, naudodamiesi naujausios 
kartos skaitmeniniais klausos 
aparatais, turi galimybę kur 
kas geriau suvokti žodinę kalbą 
ir ja bendrauti, siekti geresnių 
ugdymosi rezultatų. 

Parama džiaugiasi ir mūsų 
vaikai, ir juos ugdantys peda-
gogai. Ypač dėkingi kunigui 
mokinių tėvai.

Nukelta į 6 p.
Per penkerius metus kunigas Renatas Abenis naujausios kartos skaitmeniniais klausos aparatais aprūpino 32  
Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro vaikus.
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SUVAŽIAVIMAS:  balandžio 
30 d.  LKD Vilniaus KRC patalpo-
se rengiamas 17-asis LKD suvažia-
vimas.

PAGALBA: įmonė  „Lintel“, 
teikianti informacijos telefonu 
118 paslaugą, nuo šiol atsakymus 
į įvairius klausimus teikia ir SMS 
žinutėmis. Klausimą 118 konsul-
tantams galima siųsti laisva forma, 
lyg rašant bičiuliui. Priklausomai 
nuo klausimo sudėtingumo ir in-
formacijos paieškai reikalingo lai-
ko, atsakymą žinute konsultantai 
atsiųs per keliolika sekundžių ar 
porą minučių. Esant kritinei situ-
acijai klausos negalės žmonės galės 
žinute informuoti apie nelaimę, o 
118 konsultantai operatyviai in-
formuos 112 Bendrąjį pagalbos 
centrą. 

Klausimo išsiuntimas kainuoja 
kaip įprasta SMS žinutė, o atsaky-
mo kaina – 2 litai. Siuntėjui netiks-
liai suformulavus klausimą, kon-
sultantas atsiųs prašymą jį patiks-
linti, tačiau apmokestinamas bus 
tik galutinis atsiųstas atsakymas.

112: vieną posėdį Neįgaliųjų 
reikalų taryba paskyrė svarstyti 
LKD keliamos pagalbos kurtie-
siems neprieinamumo 112 telefo-
nu problemai. Prieita prie išvados, 
kad Neįgaliųjų reikalų taryba ne-
pajėgi viena išspręsti šios proble-
mos, susijusios su didelėmis inves-
ticijomis, technologiniais sprendi-
mais ir kt. Raštu kreiptasi į Vidaus 
reikalų ministeriją ir prašoma būti 
problemos sprendimo iniciatore ir 
organizatore. T.y. siūloma sudaryti 
arba tarpžinybinę darbo grupę (į 
kurią įeitų, pvz., Ryšių reguliavimo 
tarnybos ir kt. suinteresuotų tar-
nybų atstovų), arba paskirti VRM 
darbuotoją, kuris sutelktų tarpži-
nybines pajėgas problemai spręsti.

VAIRAVIMAS: Lietuvos kur-
čiųjų draugija aiškinosi, ar kurtie-
siems vilniečiams yra sudarytos 
sąlygos VĮ „Regitra“ egzaminų 
centruose laikyti vairavimo egza-
minus gestų kalba. 

„Regitros“ atstovai paaiškino, 
kad problemų laikyti praktikos ir 
teorijos egzaminus lietuvių gestų 
kalba nekils, jei kurtieji laikysis 
tam tikrų išankstinių sąlygų. Pir-
miausia registruodamiesi lankyti 
vairavimo mokyklą anketose nu-
rodys savo negalią. Prieš vairavi-
mo egzaminą patys kurtieji ins-
truktorius iš anksto įspės apie savo 
poreikį egzaminus laikyti gestų 
kalba. 

SPEKTAKLIS: Įgyvendinda-

ma Neįgaliųjų reikalų departa-
mento iš dalies finansuojamą 2010 
m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rė-
mimo projektą bendrija PAGAVA 
ir šiemet numato organizuoti tra-
dicinius kultūros renginius kurtie-
siems: teatro spektaklį vaikams su 
vertimu į gestų kalbą ir Kalėdinį 
giesmių koncertą.

Gegužės mėnesio pabaigoje 
planuojama kurtiesiems vaikams 
parodyti spektaklį „Karalaitė ir 
princas krabas“ Vilniaus mažajame 
teatre. Spektaklyje dalyvaus gir-
dintieji aktoriai ir gestais kalbantis 
veikėjas-vertėjas, kuris vers spek-
taklio tekstą į gestų kalbą, komen-
tuos ir šiek tiek aiškins veiksmą. 
Spektaklis bus rodomas nemoka-
mai. Išsamesnė informacija: ben-
drijos PAGAVA tinklapyje www.
pagava.lt ir mob. tel. 8606 89902.

PROJEKTAS: Surdologijos 
centras nuo balandžio pradeda 
įgyvendinti EEE ir Norvegijos 
finansinių mechanizmų subsidi-
juojamą projektą „Lietuvių gestų 
kalbos mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimas: Norvegijos patirties 
pritaikymas Lietuvoje“. Projekto 
vertė - 223 tūkst. litų. Projekto va-
dovė – Svetlana Litvinaitė.

ATASKAITINĖ: kovo 27 d. 
Vilniaus KRC  surengė LKD Vil-
niaus teritorinės valdybos ataskai-
tinę konferenciją. Konferencijoje 
dalyvavo 47 delegatai. Buvo išklau-
sytos 2009 m. veiklos bei revizijos 
komisijos ataskaitos. Delegatai dis-
kutavo aktualiais klausimais, dalį 
jų nutarė perduoti svarstyti suva-
žiavimui.

VERTĖJAMS: spalio 11-12 
d. Škotijoje, Glazgove, rengiamas 
Europos gestų kalbos vertėjų foru-
mas. Numatoma gvildenti tokias 
temas: mokymo naujovių prieina-
mumas, informacijos panaudojimo 
paieškos, techniniai sprendimai 
(tiesioginio ir nuotolinio vertimo), 
naudojimosi paslauga perspekty-
vos, gestų kalbos vertėjo ir varto-
tojo sandūra ir sąveika, poveikis 
politikai ir įstatymų leidybai, atei-
ties siekiai ir iššūkiai. Registracija į 
renginį vyks iki gegužės 28 d.

MOKYMAI: Septyniuose 
Lietuvos miestuose nuo vasario 
vyksta, o kai kur jau ir baigiasi 
lietuvių gestų kalbos (LGK) kur-
sai įvairioms tikslinėms grupėms: 
medikams, policininkams, sur-
dopedagogams, ugniagesiams ir 
socialiniams darbuotojams bei kt. 
visuomenės atstovams. Apie Sur-
dologijos centro organizuojamus 
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kursus rašo ne tik kurčiųjų lai-
kraštis „Akiratis“, bet informuoja 
ir kitos žiniasklaidos priemonės. 
Vasario 25 d. per informacines pa-
vakario ir vakaro Lietuvos televi-
zijos laidas buvo parodytas repor-
tažas apie ugniagesių mokymus, 
o balandžio 9 d. „Lietuvos ryto“ 
televizijos laidai „Reporteris“ žur-
nalistai parengė reportažą iš LGK 
kursų policininkams Panevėžyje. 
Balandžio 14 d. Panevėžio laikraš-
tis „Sekundė“ ta pačia tema įdėjo 
rašinį, kurį pavadino „Pietus auko-
jo gestų pamokoms“.

Prasidėjo ir šiųmečiai vertėjų 
kvalifikacijos tobulinimo kursai. 
Vilniaus kolegijos patalpose, lie-
tuvių gestų kalbos mokymams 
pritaikytoje laboratorijoje balan-
džio 19 - 22 d. surengti 2 lygio 
LGK kursai. Gegužės 3 – 6 d. ten 
pat rengiami 3 lygio kursai. Pas-
tarieji Lietuvoje vyks pirmą kartą, 
kadangi mokymo medžiaga jiems 
parengta tik pernai.  

ŽINIOS: kurtiesiems Lietuvos 
televizijos žiūrovams, nespėju-
siems pažiūrėti 18.15 val. informa-
cinės laidos su vertimu į gestų kal-
bą, yra gera žinia. Nuo balandžio 
pradžios jie gali peržiūrėti įrašą 
vėliau – 19.45 val. per Lietuvos te-
levizijos 2-ąją programą (LTV2).

RAŠTAS: neapsikentusi pasta-
ruoju metu per žiniasklaidos prie-
mones ypač gausiai pasipylusių 
kurčiųjų pravardžiavimų „kurčne-
byliais“ Lietuvos kurčiųjų draugija 
ruošia raštą Valstybinei lietuvių 
kalbos komisijai, tikėdamasi, kad 
ši oficialiai išaiškins įvairioms 
organizacijoms ir žinyboms, kad 
anksčiau minimo žodžio lietuvių 
žodyne neturėtų būti ir kad lie-
tuvių gestų kalba Lietuvoje turi 

kalbos statusą, todėl kurtieji nėra 
„nebyliai“.

DALYVAVO: balandžio 21 d. 
surengtas neįgaliųjų teatrų satyros 
festivalis-konkursas „Būti ar nebū-
ti“. Jis vyko Menų spaustuvėje Vil-
niuje. Renginyje nuotaikingas pro-
gramas pristatė Vilniaus, Kauno ir 
Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos 
centrų mimai.

MINĖJIMAS: kovo 20 d. Kau-
no kurčiųjų reabilitacijos centre 
vyko Kovo 11–osios minėjimas. 
Nepriklausomybės atkūrimo 20-
mečio renginys prasidėjo savivei-
klininkų pasirodymu, po to lekto-
rius Arūnas Bražinskas perskaitė 
pranešimą apie Europos kurčiųjų 
sąjungą. Paskaitos metu buvo pa-
pasakota apie kitų Europos šalių 
kurčiuosius, apie jų užimamas 
aukštas pareigas, nuveiktus dar-
bus. Paskaita buvo įdomi ir nau-
dinga, nes daugelis apie tai nebuvo 
girdėję. Minėjimo pabaigoje Kau-
no kurčiųjų jaunimo organizacijos 
tarybos nariai (KKJO) organizavo 
viktoriną, kurios metu buvo pa-
teikiami su Lietuvos ir kurčiųjų 
istorijomis susiję bei kiti įvairūs 
klausimai. Aktyviausias buvo jau-
nimas, kuris pasitelkęs savo žinias 
ir sumanumą laimėjo viktoriną. 

EUROPOS DIENA: gegužės  8 
d. Vilniaus KRC saviveiklininkai ir 
administracijos darbuotojai daly-
vauja „Europos dienos“ renginyje 
Druskininkuose. 2010-ieji Euro-
poje paskelbti tolerancijos ir kovos 
su skurdu bei socialine atskirtimi 
metais. Vilniečiai šią aktualią temą 
renginyje gvildens šokiais, imituo-
jamosiomis dainomis  ir trumpu 
teatro „Mimika“ pasirodymu. 
Renginys vyks Pramogų aikštėje. 
Pradžia – 13 val.

VIZITAS: balandžio 1 d. Kau-
no kurčiųjų reabilitacijos centre 
lankėsi Kauno miesto meras An-
drius Kupčinskas su žmona, diabe-
tikų asociacijos pirmininkė ir mū-
sų bendruomenės nariai su vaikais, 
kuriems A.Kupčinsko paramos 
fondas skyrė nemažai klausos ap-
aratų. Direktorė J.Pugačiauskienė 
padėkojo merui už taip reikalingą 
mūsų vaikams paramą. 

PASKAITA: balandžio 29 d. 17 
val. Vilniaus KRC Asmenybės są-
moningumo ugdymo centro spe-
cialistas vilniečiams skaitys pas-
kaitą „Sąmoningumo ugdymas“. 
Renginyje bus kalbama, o vėliau 
ir diskutuojama apie tikėjimą ir 
pasitikėjimą savimi bei aplinkiniu 
pasauliu, savęs vertinimą. 

ATVELYKIS: Atvelykis kas-
met švenčiamas pirmąjį sekma-
dienį po Velykų. Šią dieną šeimi-
ninkės vėl dažydavo kiaušinius 
(neretai visus, kuriuos vištos per tą 
savaitę sudėjo), tačiau kiaušinius 
daužydavo per Atvelykį tik vaikai. 
Todėl neretai Atvelykis vadinamas 
vaikų Velykomis.

Pagal krikščionybę, Atvelykis 
dar vadinamas Tomo sekmadieniu. 
Apaštalas Tomas negalėjo kartu su 
kitais apaštalais dalyvauti Velykų 
įvykiuose ir tuo netikėjo, todėl Ve-
lykos jam buvo tarsi atnaujintos. 
Tomas sunkiau nei kiti apaštalai 
patikėjo Kristaus prisikėlimu. Jo-
nas patikėjo vien pamatęs numes-
tas drobules, o Tomas įtikėjo tik 
įkišęs pirštą į Jėzaus žaizdų vietą. 
Tomo sekmadienis yra Velykų at-
naujinimas tiems, kurie negalėjo 
švęsti Velykų.

Mūsų bendruomenės nariai 
Atvelykį šventė balandžio 10 d. 
Tądien Vilniaus kurčiųjų reabilita-

cijos centro salėje vaikai ir jų tėve-
liai liejo savo teigiamas emocijas. 
O jų netrūko, nes parengta progra-
ma – spektaklis „Draugystės galia“ 
(režisierė J.Mažeikienė“), žaidimai 
visai šeimai, margučių ridenimas - 
buvo nuotaikinga. 

Renginio „Atvelykio popietė“ 
įdomiausias akimirkas galite pa-
matyti tinklapyje www.lkd.lt ru-
brikoje „Informacija lietuvių gestų 
kalba“.

Per mažąsias Velykas šiaulie-
čiai rinkosi į klubą. Visi atsinešė 
dažytų kiaušinių ir papuošė stalą. 
M. Lekavičienė atnešė visai švie-
žiai dažytus, dar šiltus kiaušinius. 
Stalą puošė ir putpelių kiaušiniai. 
Net visą pintinę medinių dažytų 
kiaušinių klubui padovanojo tau-
todailininkas V. Onaitis.

Vyko kiaušinių ridenimo ir 
stipriausio kiaušinio varžybos. 

Kauniečiai Atvelykį - gyvybės, 
atsinaujinimo, žydėjimo, šeimos 
santarvės, laimės šventę – šven-
tė balandžio 8 d. Vaikai kartu su 
tėveliais atėjo nešini margučiais. 
Pirmiausia Velykų bobutė pakvietė 
visus į kiemą, kur vaikai kreidelė-
mis piešė ant asfalto, sode ieškojo 
paslėptų margučių.

Vėliau šventės šurmulys persi-
kėlė į salę. Čia Velykė (psichologė 
K. Korzūnienė) papasakojo apie 
Velykų papročius. Vyko popieri-
nių kiaušinių marginimo varžy-
bos. Vertinimo komisija išrinko 
gražiausią. Taip pat buvo renka-
mas gražiausias iš namų atsineštas 
margutis. Savo dalyvavimu, kny-
gomis bei dovanomis visus pra-
džiugino Kauno miesto tarybos 
narys G.Labanauskas ir jo para-
mos fondo kolektyvas. 

Mamai
Artėja dar viena šventė - tai 

Motinos diena. Ji Lietuvoje šven-
čiama pirmąjį gegužės sekmadienį. 
Šiemet gegužės 2 d. prisiminkime 
ir pasveikinkime savo Mamas gė-
lių puokštėmis, šiltais bučiniais ar 
nuoširdžiu pabuvimu drauge... 

MOTINA – tai žodis, kuriame 
telpa mūsų gyvenimas iki pasku-
tinio  Motinos atodūsio: gimimas, 
pirmas žvilgsnis, žingsnis, žodis, 
meilė - Jos akyse... „Neskink žiedo, 
paleisk boružę nuo delno, paval-
gyk, pasimelsk, mokykis...“ - te-
belydi dažną motiniški „poteriai“. 
Bet kas mes būtume be jų?

Motinų galia dovanoti gyvybę, 
mokyti savo vaiką tobulo ryšio su 
pasauliu – unikali, dieviška. Jaunos 
ir gražios Jos gyvena mūsų vai-
kystėje, lyg Madonos – išdidžios 
– kartu su mūsų jaunyste. Paskui 
mums, nusivijusiems savo dalią, - 
lyg pamirštos ar vienišos...

Kad Motinos dieną pradžiu-
gintume savo Motinas reikia visai 
nedaug. – tik mūsų meilės Joms! 
Sugrįžkime iš nesibaigiančių dar-
bų, nuo kasdienybės rūpesčių su 
meilės lauktuvėm pas tas, kurios 
šalia, kurios toli, ar ten, prie kapo 
kauburėlio, kur Motinos veidas - 
tik baltos lelijos...

Vaikai užaugo, vieškeliais išėjo.
Ar nebaugina vienišos tyla?..
Bet štai šalpusnis saulėj suspindėjo
Ir šypsos laukianti Mama...

Pavasaris žieduotas vėl iškyla, 
Sūnaus rankelės tiesiančios gėles...
Po nerimo širdis atšyla,
Grąžina silpstančias jėgas...
Stebuklas, Mama, Tu esi!
Šioj žemėj esam Tau visi
Skolingi ir labai kalti
Už valandas ilgąsias,
Kai viena lieki toli.
Ir...taip arti!

(Aldona Gema Stankevičienė-Macionytė)

Meilė Motinai
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Balandžio 7 dieną Neį-
galiųjų reikalų departamen-
tas (NRD) surengė pasita-
rimą Surdologijos centro, 
turinčio šiemet pamažu 
pradėti plėstis ir artimiau-
siais metais tapti metodinės 
pagalbos centru, funkcijoms 
aptarti. Plėtimosi kryptis 
iš anksto apibrėžta 2009 
- 2012 m. lietuvių gestų 
kalbos vartojimo ir vertėjų 
paslaugų teikimo progra-
moje. Tai lietuvių gestų 
kalbos vertėjų kvalifikacijos 
tobulinimo veikla.

Kaip teigė renginio organi-
zatorė departamento direktorė 
Genovaitė Paliušienė, susitikimas 
- tai numatomų serijos pasitari-
mų įžanginis renginys. Į jį buvo 
pakviesta LKD ir SC atstovų, Lie-
tuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro direktorė Girdutė 
Lepeškienė, gestotyros skyriaus 
vedėja Ieva Čirbaitė. Švietimo ir 
mokslo ministerijos atstovai susi-
tikime nedalyvavo. Pernai prasi-
dėjusi ministerijos skyrių struk-
tūrinė reorganizacija neįgaliųjų 
bendruomenę paliko be specialio-
jo ugdymo koordinatorių. Specia-
liojo ugdymo skyrius išardytas, jo 
specialistai išskirstyti kas kur. Štai, 
pvz., anksčiau minimos programos 
rengimo darbo grupės pirmininkė 
Teresė Aidukienė dabar atsakinga 
už ikimokyklinį ir pradinį bendrą-
jį ugdymą. Redakcijos žiniomis, 
jos įgaliojimai kuruoti programą 
nėra pratęsti. Tad, suprantama, 
kad pasitarime išties trūko ŠMM 
pozicijos atstovavimo.

Pirmiausia savo viziją apie Sur-
dologijos centrą išdėstė departa-
mento vadovė. Kalbėtoja prisiminė 
pirmuosius programos variantus, 
kuriuose buvo aiškiai apibrėžta, 
kokių dokumentų trūksta kokybiš-
kam vertėjų darbui užtikrinti. Tai 
ir galėtų tapti pirmaisiais Surdo-
logijos centro kaip metodinės pa-
gal centro darbais: parengti gestų 
kalbos vertėjo pareigybės aprašą, 
gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos 
tobulinimo tvarką, gestų kalbos 
vertėjo atestacijos nuostatus, at-
likti vertimo paslaugų poreikio 
bei skirtingų kvalifikacinių verti-

mų paslaugų poreikio analizes. T.y. 
nustatyti, kiek ir kokio lygio pas-
laugų reikia. Nors ir ne dabar, atei-
tyje reikia pradėti rūpintis vertimo 
paslaugos standartizavimu. Aiškiai 
atskirti nemokamų vertimo pas-
laugų sritį ir mokamus užsakymus 
(pvz., vertimas vestuvėse ir pan.). 
G. Paliušienė įspėjo apie veiklų 
dubliavimosi pavojų tarp Surdolo-
gijos centro ir Gestotyros skyriaus.

Surdologijos centro direktorė 
Nijolė Krasniauskienė, pristaty-
dama metodinės pagalbos centro 
veiklų strategiją, rėmėsi tipiniais 
pavyzdžiais. Jos nuomone, ŠMM 
dokumentais gana aiškiai ir išsa-
miai apibrėžtos metodinės pagal-
bos centro funkcijos. SC viziją 
vadovė atskleidė per metodinės 
veiklos formas, ties kiekviena 
stabtelėdama ir pateikdama kon-
krečių  pavyzdžių. Vėliau kalbėtoja 
susiaurino veiklų spektrą, apsiri-
bodama šių ir kitų Surdologijos 
centro kalendorinių metų prelimi-
naria darbų apžvalga pagal darbo 
komandos įsivaizdavimą. 

Pasisakyme nenutylėta, kad 
išėjus doktorantūros studijų vie-
ninteliam lietuvių gestų kalbos 
lingvistui, gestotyros darbai gero-
kai sulėtėjo. Surdologijos centrui 
sunku rengti vis aukštesnio lygio 
gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos 
tobulinimo medžiagą, nes gestų 
kalba toliau netyrinėjama, ir labai 
sunku vertėjams atskleisti gestų 
kalbos gramatikos subtilybes, kai 
jų net sau konkrečiai nesugeba su-
formuluoti  metodinės medžiagos 
rengėjai praktikai. 

Kalbėtojai pritarė ir I. Čirbaitė. 
Gestotyros centras, atsakingas už 
gestų kalbos tiriamuosius darbus, 

irgi susiduria su 
ta pačia problema. 
Aprašytų leksinių 
vienetų daugėja, o 
gramatikos tyrimas 
įstrigęs. Pašnekovės 
ragino viena kitą ir 
draugiškai sutarė 
keistis turima ne-
gausia šios srities 
informacija.

Pokalbį  tęsė 
LKD viceprezidentė 
Svetlana Litvinaitė. 
Anot jos, tokiomis 
sąlygomis paspar-
tinti tyrimo darbus 

galėtų tik geroji užsie-
nio patirtis. Ugdymo 

centro atstovių pateiktu pavyzdžiu, 
- kokios naudos būsimų lietuvių 
kalbos mokytojų, fakultatyvo for-
ma studijuojančių gestų kalbą Vil-
niaus pedagoginiame universitete, 
kvalifikacijos tobulinimui turėjo 
mokomoji išvyka į Kopenhagos 
komunikacijos centrą, - stebėjosi 
LKD prezidentė R. Klečkovska-
ja. Kurčiųjų draugija iki šiol apie 
tai informacijos neturėjo, bet, jos 
nuomone, net ir ne tai svarbiausia, 
kad „maitinami“ tos pačios pro-
gramos lėšomis vieni apie kitus ne 
viską žinome. Ją nuvylė žinia, kad 
kurčiųjų sistemos atstovai išvyk-
ti stažuotės galimybių neturėjo, o 
ne sistemos darbuotojai paskleisti 
gerosios patirties taip plačiai, kaip 
galėtų patys kurčiųjų atstovai, ne-
sugebėjo. Prezidentė teiravosi, ar 
ateityje numatoma tokių kelionių 
ir LKD atstovams. G. Paliušienė 
teigė, kad trumpalaikiai seminarai 
užsienyje iš tiesų nuo kitų metų 
galimi.

Departamento direktorė pa-
darė pastabą Surdologijos centro 
direktorei, susikoncentravusiai į 
tipines metodinio pagalbos cen-
tro veiklas. Vadovės teigimu, reikia 
žiūrėti į perspektyvas kūrybiškai 
ir kuo geriau tenkinti šiandienos 
poreikius, paisyti bendrosios NRD 
vykdomos politikos krypčių. Buvo 
aiškintasi, kas svarbiau metodi-
niam pagalbos centrui – vadina-
mųjų biurokratinių dokumentų 
rengimas ar gestų kalbos vertėjų 
kuo kokybiškesnio, aukšto lygio 
lietuvių gestų kalbos mokymo po-
reikių tenkinimas. O gal tuos dar-
bus būtų galima sėkmingai derinti 
nepažeidžiant pusiausvyros tarp 

formalių ir metodinių dalykų?
Renginio šeimininkė supažin-

dino su NRD ir Kauno apskrities 
gestų kalbos vertėjų centro admi-
nistracijos bendrai nuveiktu darbu 
– trišaliais susitikimais dėl lietuvių 
gestų kalbos vertėjų studijų Vytau-
to Didžiojo universitete įdiegimo. 
Kaip vieną iš galimų metodinių 
veiklų, G. Paliušienė rekomendavo 
Surdologijos centrui imtis univer-
sitetinės programos rengimo.

Kurčiųjų draugijos atstovai do-
mėjosi, ar tai būtų socialinės (soci-
alinio darbuotojo studijos su gestų 
kalbos vertėjo specializacija), ar 
lingvistinės studijos. LKD palai-
kytų antrąjį variantą. Viceprezi-
dentės nuomone, rengti „hibridą“ 
– pusiau socialinį darbuotoją, pu-
siau vertėją – prasta perspektyva. 
Lietuvoje šiuo metu trūksta huma-
nitarų. Dalyviai pritarė, kad aukš-
tuosius universitetinius mokslus 
baigę vertėjai galėtų kilstelėti ver-
timo kokybę į naują lygį, bet neri-
mavo, kas bus su Vilniaus kolegi-
jos vertėjais. Po kolegijos tęstinių 
nemokamų studijų universitetuose 
nėra. Mokymasis po kolegijos ma-
gistro laipsniui gauti neįmanomas, 
o mokymasis bakalauro laipsniui 
įgyti universitete traktuojamas 
kaip antros aukštosios studijos, už 
kurias reikia mokėti. 

G. Lepeškienė šiuo klausimu 
reiškė daugiau optimizmo. Štai 
Vilniaus universiteto Filosofijos 
fakultete jau rengiami specialio-
sios pedagogikos magistrai. Esa-
mas mokymo planas tobulinamas 
ir netrukus bus galima pasirinkti 
tiflopedagogikos bei surdope-
dagogikos kryptis. Pagal studijų 
kryptį jau nuo pirmo kurso bus 
galima pasirinkti rašyti tikslinius 
magistro darbus. Studijuoti pagal 
šį studijų planą iš tiesų brangu, tik 
nedidelę procentinę dalį turimos 
mokėti sumos padengia ŠMM. 
Vis dėlto keliolika tūkstančių litų 
kainuojančios studijos neatbaidė 5 
būsimųjų magistrantų, nors skep-
tikai ir netikėjo sėkme. Direktorė 
neabejojo, kad panašiai bus ir su 
vertėjų bei surdopedagogų studi-
jomis. Juolab tikimasi, kad ambi-
cingus planus įgyvendinti turėtų 
padėti numatomos pritraukti ES 
struktūrinių fondų lėšos.

Pokalbyje dalyvavęs Surdolo-
gijos centro darbuotojas Vytautas 
Pivoras aiškinosi, kokios yra šių 

Plečiamos Surdologijos centro funkcijosAktualijos

S u r d o l o g i j o s  c e n t r o  d i r e k t o r ė  N i j o l ė  
Krasniauskienė.
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metų programos vertimo paslaugų 
finansinės galimybės, kiek iš šios 
sumos tenka administravimui. Jis 
siūlėsi pateikti užsienio pavyzdžių, 
pagal kokius modelius veikia ver-
tėjų centrai Vakarų Europoje ir 
Skandinavijoje, kaip įgyvendinama 
vertėjų kvalifikacijos tobulinimo 
sistema. Pasitenkinta Vokietijos 
pavyzdžiu, kurį pateikė N. Kras-
niauskienė. Apie vokiečių modelį 
ji buvo girdėjusi iš Lietuvos vertė-
jų asociacijos prezidentės Ramu-
nės Leonavičienės.  Be kitų dalykų, 
buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad 
Vokietijoje periodiškas, kartą per 

metus tam tikros trukmės vertėjų 
kvalifikacijos tobulinimas yra pri-
valomas. Jei vertėjai kvalifikacijos 
nekelia, po poros metų jie netenka 
licencijos užsiimti vertimo prakti-
ka. Informacija davė peno tos die-
nos susitikimo tolesnei diskusijai. 
G. Paliušienė net ėmė svarstyti, 
kad nežinia ar pats tinkamiausias 
Lietuvoje pasirinktas vertėjų cen-
trų modelis – valstybės biudžetinė 
įstaiga.

Pylos Kurčiųjų draugijai teko 
dėl to, kad kurčiųjų reabilitacijos 
centruose įdarbinta žemos kvali-
fikacijos vertėjų. Dalis jų – tik su 

viduriniu išsilavinimu. Bet G. Pa-
liušienės pateikta statistika apie 
vertėjų, dirbančių vertėjų cen-
truose, išsilavinimą nuteikė ne ką 
optimistiškiau. Visoje Lietuvoje 
dar daug vertėjų neturi aukštojo 
išsilavinimo ar vertėjo diplomo. 
Padėtis kiek geresnė tik Vilniuje 
ir Kaune. Matyt, svarstė dalyviai, 
padėtis nepagerės tol, kol nebus 
stimulo studijuoti. Jei studijas bai-
gęs vertėjas tegali tikėtis 10 MBA 
koeficiento, tai jo, be abejonės, 
toks atlyginimas neįkvepia moks-
lams. Labiau rūpi išgyvenimas. 
Šiuo metu teritoriniuose kurčiųjų 

reabilitacijos centruose vertėjų at-
lyginimai tesiekia 7,5 MBA, todėl, 
suprantama, kvalifikuotų specia-
listų prisikviesti dirbti pilnu etatu 
yra sudėtinga.

Apibendrindama departamen-
to direktorė įpareigojo Surdolo-
gijos centrą artimiausiu metu iš 
naujo parengti įstaigos metinę są-
matą, o per mėnesį numatyti „tri-
jų - penkių žingsnių politiką“. T.y. 
apsibrėžti, ką centras darys šiemet 
ir kitąmet.

Parengė 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

LR finansų ministerija 2009 m. 
parengė leidinį, kuris pavadintas 
„ES struktūrinės paramos elemen-
torius. 2007 - 2013 m.“. Dar kitaip 
jis vadinamas praktiniu vadovu 
pareiškėjams ir projektų vykdyto-
jams, kurie jau įgyvendina, rengia 
ar dar tik rengs projektus. 

Leidinio pirmajame skyriuje 
susisteminta svarbiausia informa-
cija apie vadinamuosius horizon-
taliuosius prioritetus, kurie apima 
faktiškai visus įgyvendinamus 
ES struktūrinių fondų projektus. 
2007-2013 m. laikotarpiu jų iš-
skirti keturi: darnusis vystymasis, 
lyčių lygybė ir nediskriminavimas, 
informacinė visuomenė ir regio-
ninė plėtra. Praktiniame vadove 
kiekvienas iš jų aptartas glaustai, 
bet išsamiai, duota patarimų, kaip 
kiekvieną jų įgyvendinti projekto 

veiklose. Trečiame leidinio skyriu-
je pateikta anketa, pagal kurią ga-
lima pasitikrinti, kokius horizon-
taliuosius prioritetus įgyvendina 
kiekvienas konkretus projektas. 

Ties antrąja elementoriaus da-
limi norisi stabtelėti ilgiau. Ji ski-
riama projektams pagal skirtingas 
veiklos sritis. Kiekviena sritis, o jų 
iš viso išskirta devynios, yra aptar-
ta atskirai. Ties kiekviena duoda-
ma po gerosios patirties pavyzdį iš 
ankstesnio ES struktūrinių fondų 
projektų įgyvendinimo etapo. Įdo-
mu, kad kaip 2.4 srities „Mokslas ir 
švietimas“ charakteringas veiklos 
pavyzdys pateiktas 2005-2008 m. 
Surdologijos centro įgyvendintas 
projektas „Kurčiųjų teisės į išsi-
lavinimą gimtąja kalba užtikrini-
mas“ („Mokytojau, kalbėk su ma-
nimi mano gimtąja kalba“).  

Štai kaip projektas pristato-
mas leidinyje: „Projekto rengėjai 
nustatė, kad kurčiųjų teisė moky-
tis gimtąja kalba yra pažeidžiama, 
mat kurčiųjų mokytojai nemoka 
lietuvių gestų kalbos. Šiuo atve-
ju taikomas teigiamo poveikio 
veiksmas, t.y. projektas skirtas 
konkrečios problemos nediskri-
minavimo srityje sprendimui ir jo 
poveikis lygioms galimybėms yra 
akivaizdus. Įgyvendinant projektą 
buvo parengti dėstytojai, galintys 
apmokyti lietuvių gestų kalbos su 
kurčiaisiais dirbančius pedagogus 
ir administracijos darbuotojus. 
Taip pat projekte buvo naudojama 
nauja kalbos mokymo metodika 
– pedagogams dėstantys žmonės 
dirbo poromis – po vieną girdin-
tį ir vieną kurčiąjį.“ Prie gerosios 
praktikos pavyzdžio pridėta nuo-

trauka, kurioje matyti gestą ro-
dančios rankos, su užrašu. Taip pat 
nurodytas projekto pavadinimas ir 
vykdytojas.

Manome, kad pateiktas pa-
vyzdys bus ne tik geroji praktika 
naujo etapo projektų vykdytojams. 
Jį galima vertinti ir kaip kurčiųjų 
sistemos atlikto darbo reikšmin-
gumo pripažinimą. Tad, tikima-
si, kad toks įvardijimas suteiks 
džiaugsmo ir kurčiųjų bendruo-
menei, ir sistemos specialistams: 
surdopedagogams, daug ir ilgai 
besimokiusiems, jų ugdytiniams, 
suaugusiems kurtiesiems, surdo-
pedagogų lektoriams, metodinės 
medžiagos rengėjams ekspertams 
ir konsultantams. 

 „Akiračio“ inf. 

Balandžio 1 d. buvo 
sušauktas RV posėdis UAB 
„Elkada“ perspektyvoms 
numatyti. 

Kovo 17 d. į įmonę buvo nu-
vykusi darbo grupė. Ji adminis-
tracijai uždavė daugybę klausimų, 
paprašė tam tikrų paskaičiavimų. 
Todėl posėdžio sušaukimo laiką 
teko porą kartų nukelti. Į darbo 
grupę įėjo LKD juristas L. Vinic-
kas, buhalterė R. Sakalauskaitė, 
TV nariai V. Valiauga, K. Zybartas 
bei „Vikada“ direktorė G. Rama-
nauskienė.

Apibendrinti vizito „Elka-

doje“ rezultatus pirmas pakilo  
L. Vinickas. Jo nuomone, įmo-
nei nei bankroto, nei likvidavimo 
skelbti nereikėtų, priešingai, reikia 
ieškoti išeities ir veiklą tęsti. Juris-
to nuomone, netikslinga ir įmonę 
restruktūrizuoti. Restruktūrizaci-
jos kaštai  nemaži, o ar bus ateityje 
naudos, neaišku.

V. Valiauga pirmiausia užtarė 
įmonės kurčiuosius. Pasak jo, ke-
lių valandų viešnagė „Elkadoje“ 
jį įtikino, kad kurtieji nėra įmo-
nės žlugdytojai. Panašia sparta, jo 
nuomone, dirba ir kurtieji, ir gir-
dintieji. Direktorius G. Gantarskis 
tikino, kad „Akiračio“ korespon-

dentė jį neteisingai suprato. Esą jis 
niekada nesakęs, kad kurtieji dirba 
blogai. Jie nevykdo normų.

Kaunietis valdybos narys kaip 
vienintelę realią išeitį skoloms su-
mažinti siūlė parduoti ką nors iš 
pastatų. Jis atkreipė dėmesį, kad 
įmonės pastatas senas, neekono-
miškas: langai nekeisti, koridoriai 
dideli. Bet pastebėjo, kad turimi 
garažai visai neblogi. Vėliau prie 
šio pasiūlymo posėdyje buvo ne 
kartą grįžta.

G. Ramanauskienė patvirtino, 
kad „Elkada“ užsakymų turi dabar 
ir bent keliems mėnesiams į priekį. 
Problema, kad užsakymai per pi-

gūs. Nors gaminio ruošimo laikas 
panašus kaip ir Vilniaus įmonėje, 
valandinis įkainis - tik iki 5 litų, o 
štai „Vikadoje“ 1-2 litais didesnis. 
Kai įkainiai maži, vadinasi, kie-
kvieną darbo minutę panevėžiečiai 
turi dirbti 100 procentų pajėgumu. 
Gyvenime tai neįmanoma. Dėl to 
atsiranda priemokų būtinybė. Ji 
pagyrė kolegas už darbo kokybę, 
bet atkreipė dėmesį į mažas už-
sakymų partijas, o tai irgi stabdo 
darbo našumą. 

Nukelta į 6 p.

 Bendruomenės projektas pateiktas kaip  
sektinas pavyzdys 

 Respublikinės valdybos posėdyje
„Elkada“ ir ropščiasi iš finansinės duobės, ir vėl krinta atgal
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Vadovė laikėsi ankstesnės po-
zicijos: normų nevykdantys dar-
buotojai turėtų būti atleidžiami 
dėl normų nevykdymo, bet ne su 
didžiausiomis išeitinėmis kom-
pensacijomis. Kalbėtoja nerimavo, 
kas bus su įmone ir jos nesumo-
kėtomis skolomis, jei siūlomų par-
duoti pastatų niekas nepirks.

Direktorius G. Gantarskis atsa-
kė į susirinkusiųjų klausimus, pa-
viešino atliktus skaičiavimus. Šiuo 
metu įmonė iš viso yra skolinga 
424 tūkst. litų. Geras buvo „Elka-
dai“ kovas – buvusią skolą, 615 
tūkst. Lt, pavyko sumažinti 191 
tūkst. litų. Neatidėliotinos skolos – 
apie 55 tūkst. litų. Jei jas pavyktų 
šį mėnesį sumokėti, įmonei būtų 
pailgintas didžiųjų skolų mokėji-
mo terminas. Direktorius pateikė 
dar vieną optimistinę prognozę: 
jei įmonė išsaugos kovo mėnesio 
tempą dar tris mėnesius, skolų iš 
viso būtų galima atsikratyti.

Bet ar gali kas nors įmonei 
šiuo metu paskolinti tokią didelę 
sumą – 55 tūkst. litų, kad ji galėtų 
tęsti savo veiklą nestabdoma? LKD 
pagal įstatymus negali, Vilniaus ir 
Kauno įmonės tokiomis didelėmis 
laisvomis sumomis nedisponuoja. 
Tad vėl buvo gręžtasi į garažus. Pa-
gal 2009 m. nekilnojamojo turto 
rinkos kainą statiniai buvo įkaino-
ti 600 tūkst. litų. Direktoriaus nuo-
mone, dabar galbūt realu juos būtų 
parduoti už 0,5 mln. litų. 

RV davė leidimą ieškoti gara-
žams pirkėjo, o jį radus apie siū-
lomą kainą informuoti valdybos 
narius. Prezidentė R. Klečkovskaja 
atkreipė dėmesį, kad šioje situaci-
joje direktorius ne visiškai kontro-

liuoja padėtį, todėl, jos manymu, 
administracijos komandą reikėtų 
sustiprinti gabiu vadybininku. 
Tarp Vilniaus ir Panevėžio įmonių 
vadovų užvirė diskusija, ar įma-
noma už nelabai didelį atlyginimą 
pasisamdyti gerą profesionalą. Vil-
nietės nuomone, visiškai įmanoma. 
Ji tai pagrindė savo pavyzdžiu. 

V. Pivoras siūlė įdarbinti as-
menį, atliksiantį tarpininko funk-
ciją tarp administracijos ir kurčių-
jų. Esą gal taip pavyktų paskatinti 
kurčiuosius atsakingiau žiūrėti į 
savo darbą, suformuoti tarpusavio 
pasitikėjimą. V. Valiauga ramino 
kolegą, kad girdinčiųjų ir kurčiųjų 
santykiai, jo nuomone, Panevėžio 
bendrovėje yra geri.

„Jau daugiau kaip metai perio-
diškai svarstome „Elkados“ padėtį. 
Ar vienąkart įmonės administraci-
ja nesusiims ir nepradės ieškoti es-
minės išeities, - piktinosi A. Jasiū-
nas.- Pvz., juk vietoj siuvimo būtų 
galima imtis kokios nors visiškai 
naujos veiklos, nereikalaujančios 
didelių investicijų.“

Viceprezidentė Svetlana Litvi-
naitė teigė, kad negalima parduo-
ti dalį įmonės turto, juo padeng-
ti skolos ir vėl ramiai gyventi iki 
kitos finansinės duobės. Tada vėl 
ką nors parduoti  - ir taip iki tol, 
kol bus parduota viskas. Gauti pi-
nigai įpareigoja sukurti strategiją, 
kaip juos tinkamai panaudoti, kad 
jie duotų pridedamosios vertės. Po 
šios pastabos apsispręsta pirmiau-
sia duoti leidimą ieškoti pirkėjo. 
Visus kitus sprendimus priimti pa-
gal susidarysiančią padėtį.

Įmonių auditas nuo šiol – 
kas 2 metai

Prezidentės vardu gautas kur-
čiųjų įmonių vadovų prašymas 
leisti audituoti įmones kas dveji 
metai, o ne kasmet, kaip buvo iki 
šiol. Visa tai dėl finansinių sunku-

mų – audito paslaugos įmonėms 
atsieina maždaug po 6 tūkst. litų. 
Leidimas vienbalsiai buvo duotas. 
Auditas bus atliktas 2010 m., o po 
to – tik 2012 m.

Kauno jaunimas rengia 
projektą

Į R. Klečkovskają kreipėsi Kau-
no jaunimo organizacijos pirmi-
ninkas R. Balaišis. Jis paprašė leisti 
panaudos sutarties pagrindu nau-
dotis Kauno įmonės „Atropa“ tre-
čio aukšto laisvomis patalpomis. 
Mainais jaunimas ketina patalpas 
suremontuoti. Pakeis langus, su-
tvarkys „susibangavusį“ parketą, 
užlopys kiaurą stogą, perdažys sie-
nas. Jie rengia projektą, pagal kurį 
teiks informacijos paslaugas Kau-
no rajono kurtiesiems. Teigiama, 
kad šiuo metu rajone gyvenantys 
sutrikusios klausos asmenys tarsi 
gyvena už aklinos sienos, nežino, 
kas vyksta, turi visiškai menkas 
galimybes susirasti darbą, aplan-
kyti kultūrinį renginį. Jų vizitams 
į Kauną ir kt. reikmėms kauniečiai 
paprašė RV  iš Draugijos biudžeto 
skirti 1 tūkst. litų. Valdyba palaikė 
jaunimo iniciatyvą.

Kiti klausimai
Surdologijos centro direktorė 

N. Krasniauskienė visiems LKD 
struktūriniams daliniams perdavė 
prašymą iki gegužės 1 d. pateikti 
informaciją Lietuvos kurčiųjų is-
torijos leidiniui. Jis bus rengiamas 
Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir 
vertėjų paslaugų teikimo progra-
mos bei rėmėjų lėšomis DVD ir 
knygos formatu. Prašymui RV ne-
prieštaravo. Taip pat nuspręsta iš 
Draugijos biudžeto paskolinti šiek 
tiek lėšų darbo užmokesčiui dar-
buotojų, dirbančių pagal anksčiau 
minimą programą. Toliau tartasi 
dėl suvažiavimo dienotvarkės.

Ieškota ir tik iš dalies rasti at-

sakymai į klausimus, ką daryti, kai 
kurtiesiems skiriama kita neįgalu-
mo grupė, negu galiojo iki tol, ar 
numatoma įsteigti kurčių senelių 
globos namus, ar įvyks šiemet me-
no saviveiklos šventė Šiauliuose ir 
kt.

Laiškas
Posėdyje negalėjusi dalyvauti 

Kauno TV pirmininkė J. Puga-
čiauskienė per kauniečius valdy-
bos narius perdavė laišką. Ji ragina 
apskųsti kai kurių rajonų notarų 
veiksmus, nes jie, sudarydami pa-
veldėjimo sandorius, nekviečia 
dalyvauti vertėjų. Iš jų leksikono 
dar nedingo žodis „kurčnebyliai“. 
Kelių eismo taisyklėse po ženklu 
„kurtieji“ taip pat figūruoja netai-
syklingas kurčiųjų vardas. Ji ragina 
atitinkamas institucijas informuo-
ti apie daromas klaidas ir priversti 
jas kuo skubiau jas ištaisyti.

RV narė taip pat primena, kad 
1995 m. gegužę buvo priimtas 
Vyriausybės nutarimas dėl LGK 
statuso. Ir klausia – ar nederėtų 
paminėti šią datą. Pasitarę nariai 
nutarė sukaktį švęsti kitąmet. 1996 
m. įstatyme buvo įtvirtintas LGK 
statusas, o įstatymas viršesnis už 
nutarimą.

J. Pugačiauskienė siūlo į suva-
žiavimą, vyksiantį balandžio 30 d.,  
pakviesti GK vertėjų centrų vado-
vus ir Utenos pirminės kurčiųjų 
organizacijos pirmininkę bei dau-
giau LGK vertėjų – po 2 vertėjus, 
versiančius į gestų kalbą ir į lie-
tuvių kalbą. Esą pernai girdintieji 
buvo nuskriausti. 

Taip pat RV narė paviešino 
„Baltijos“ ir regioninės „Pūko“ te-
levizijos sutikimą rengti bendrą 
projektą, pagal kurį  kai kurios 
televizijų laidos būtų verčiamos į 
gestų kalbą.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Aktualijos

Atkelta iš 1 p.

Tėveliai, auginantys sutriku-
sios klausos vaikus, žino, kad ke-
lias į garsų ir žodžių pasaulį – ilgas 
ir sunkus. Labai svarbu, kad šalia 
vaiko nuolat būtų specialistai, pa-
siruošę jam padėti. Tačiau net ir 
specialistai bus bejėgiai, jei vaikas 
neturės jam pritaikytos kompen-
sacinės technikos, padedančios 
geriau girdėti. Šiame spartaus 

technologijų vystimosi amžiuje at-
siranda vis naujų, tobulesnių klau-
sos aparatų, kurie ne tik padeda 
geriau girdėti, bet ir leidžia prisi-
taikyti prie kiekvieno pašnekovo ir 
aplinkos sąlygų.

 „Noriu nuoširdžiai padėkoti 
kunigui R. Abeniui už mums su-
teiktą didžiulę dovaną. Su nau-
jais klausos aparatais Justas girdi 
puikiai. Mums tai didelė pažanga 
mokantis kalbėti ir išgirsti kitus. 

Todėl tariame Jums didelį ačiū“, 
-  dėkojo parengiamosios klasės 
mokinio Justo mama. 

Pagalbos ranką centro ugdy-
tiniams ištiesė ir UAB „Medicus 
Audiology“  kolektyvas bei jų di-
rektorė Neringa Ivoškienė. Jos ir 
centro pedagogų pastangomis ku-
nigo dovanoti aparatai nenugulė į 
mokinių stalčius. Suprasdama sun-
kią materialinę šeimų padėtį UAB 
„Medicus Audiology“ padovanojo 

vaikams individualių ausų įdėklų, 
baterijų, klausos aparatų priežiū-
ros priemonių. Į juos kreipiamės, 
kai reikia pareguliuoti klausos ap-
aratus, atlikti nedidelį remontą. 

Dėkojame kunigui Renatui 
Abeniui ir UAB „Medicus Audio-
logy“ kolektyvui už širdžių šilumą, 
rūpinimąsi ir pagalbą. 

Egidija DABRILIENĖ
KAKNUC surdopedagogė 

Italo kunigo pagalba kurtiesiems
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Pastaruoju metu kurčiųjų ben-
druomenę prie televizijos ekranų 
sukviečia ne tik Lietuvos televi-
zijos „Vakaro žinios“, bet ir LNK 
televizijos laida „2 minutės šlovės“, 
kurioje dalyvauja Panevėžio kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrin-
dinės mokyklos atstovai bei vil-
niečių Lauros Valytės ir Ramūno 
Bukeikos duetas.

Apie panevėžiečius „Akiratis“ 
jau rašė – jie atkeliavo į pusfinalį. 
Dar savaitė kita ir sužinosime, ar 
jiems pavyko pelnyti žiūrovų, ko-
misijos ar DELFI skaitytojų sim-
patijų bilietui į finalą.

O štai ką apie antrąjį kurčiųjų 
bendruomenės atstovą – vilniečių 
porą teko skaityti interneto pusla-
piuose: „Į „2 minutes šlovės“ grįž-
ta šokėjai Laura ir Ramūnas – šo-
kėjai, kurie muzikos negirdi, bet ją 
jaučia ir savaip perteikia scenoje. 
Jų pasirodymas atrankiniame ture 
buvo vienas iš tų retų atvejų, kuo-
met privertė kapituliuoti ne tik pu-
bliką, bet ir komisiją – pasibaigus 
šokiui, kompiuteris rodė du nulius, 
o Violeta Tarasovienė šokėjų pa-
klausė: „Kaip įmanoma, negirdint 
muzikos, pataikyti į taktą? Gal yra 
koks paslėptas triukas?“ 

„Jokių triukų nėra – Laura ir 
Ramūnas jaučia muziką vidumi ir 
šoka iš visos širdies“, - stojo kur-
čiųjų pusėn žurnalistas.

Kai klausimą apie triuką užda-
viau kurčiųjų šokių kolektyvo „Ty-
la“ choreografui ir vadovui Man-
tui Svirskiui, jis tik nusijuokė. Bet 
pripažįsta, kad užpildyti anketą ir 
dalyvauti laidos atrankoje Laurą 
ir Ramūną paskatino jis. Didelio 
noro padėti repetuoti nerodė. Su-
veikė atvirkštinis efektas ir šokė-
jai mobilizavosi. Atrankos turą jie 
įveikė, kaip sako Mantas, su senu 
„Tylos“ šokiu „Gintarai“. 

M. Svirskys – žodžio žmogus. 
Buvo susitarta, kad, jei vilniečiai 
atkeliaus iki pusfinalio, choreogra-
fas jiems sukurs naują šokį. Ir su-
kūrė. Sunku būtų patikėti, kad žiū-
rovai lengvai atsilaikytų vien prieš 
kompozicijos pavadinimą „Meilės 
simfonija“, o kur dar pats šokis ir 
atlikėjų artistiškumas... Taip ir at-

sitiko. Jei vis dėlto žiūrovai ir ko-
misija kurčiuosius paliko trečioje 
vietoje, tai DELFI skaitytojai iškėlė 
į pirmą vietą. Tad Laura ir Ramū-
nas keliauja į finalą.

Jų pusfinalio pasirodymas iš 
tiesų buvo vertas dėmesio. Ramū-
nas choreografo valia buvo pavers-
tas kompozitoriumi genijumi, ku-
riančiu nuostabią muziką. Laura 
tapo genijaus mūza, o Lietuvoje 
žinoma šokio studija „Gama“ – pi-
anino klavišais, kuriuos spausda-
mas kompozitorius išgauna dieviš-
ko grožio garsus. Scenoje šoko tiek 
žmonių, kiek yra pianino klavišų.

M. Svirskys džiaugiasi dueto 
sėkme ir brandina savyje fina-
lo kūrinį, bet Lauros ir Ramūno 
stengiasi nepervertinti: „Mūsų 
šokis iš tiesų pavyko, bet techni-

nių nesklandumų buvo. Komisi-
ja juos pastebėjo. Klaidų matė ir 
žiūrovai, todėl abiejų šių grupių 
balsuotojų valia ir atsidūrėme tre-
čioje vietoje.“ Anot pašnekovo, 
nieko čia keisto. „Tyla“ jau metai 
kaip intensyviai nerepetuoja, todėl 
šokėjų įgūdžiai yra kiek sumen-
kę. Ir dar M. Svirskys atsižvelgia į 
jaudulį, kurio jauniems žmonėms, 
be pasirodymų tiesioginiame ete-
ryje patirties, tiesiog neįmanoma 
išvengti. Ir vis dėlto pokalbio metu 
šokių vadovo balse girdžiu sunkiai 
slepiamą jaudulį. Atrodo, kad kon-
kurso magijai jau pasidavė ir jis...  

Kaip ten bebūtų, Laura ir Ra-
mūnas keliauja toliau. Jų laukia 
dar vienas iššūkis, repeticijos kie-
kvieną dieną, o mūsų, žiūrovų, – 
emocijų gausa. Palaikykime savo 
bendruomenės atstovus!

Primename televizijos projek-
to struktūrą: atrankos turnyras, 4 
pusfinaliai (kuriuose dalyvavo per 
pusšimtį dalyvių), iš kiekvieno jų 
po vieną dalyvį trys balsuotojai – 
žiuri, televizijos žiūrovai, DELFI 
skaitytojai – pasiunčia į finalą, 2 
finalai ir 1 superfinalas. Superfi-
nalo nugalėtojai pretenduoja į 40 
tūkst. litų prizą.   
 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Kovo 18 d. Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre 
buvo renkamas šauniausias moks-

leivis. Šį rengi-
nį organizavo 
9a klasės mo-
kiniai. 

Dėl Šau-
niausio moks-
leivio titulo 
varžėsi aštuoni 
vaikinai, kurių 
laukė keletas 
nelengvų už-
duočių. Jiems 
reikėjo origi-
naliai pristaty-
ti savo pomė-
gį, atlikti kelis 

trumpus kūrybi-
nius pasirodymus, 
parodyti savo fizi-
nę jėgą ir ištvermę 
bei įgūdžius buities 
darbuose, o taip pat 

sušokti valsą su renginio vedėja. 
Be visa to, konkurso dalyviai turė-

jo atsakyti į organizatorių bei ko-
misijos užduotus klausimus. 

Komisijos nariams atiteko taip 
pat nelengva užduotis – jiems rei-
kėjo išrinkti šauniausią Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centro moksleivį. Teisę balsuo-
ti turėjo ir renginio svečiai – jie 
rinko Šauniausią publikos moks-
leivį. 

Tą vakarą sėkmė lydėjo 12a 
klasės mokinį KAROLĮ SIMAITĮ, 
kuris sąžiningai nurungęs savo 
varžovus tapo Šauniausiu LKNUC 
moksleiviu. 

Pristatydamas savo pomėgį 
drožinėti medį, gražiais medžio 
raižiniais komisijos narius suža-
vėjo 10a klasės mokinys DEIVIS 
GINDRŪNAS, kuris laimėjo Ta-
lentingiausio moksleivio titulą.

Nuostabias asmenines nuo-
traukas pristatęs 10a klasės mo-
kinys KAROLIS PILIPAVIČIUS 

iškovojo Šauniausio fotografuo-
jančio moksleivio titulą.

11a klasės mokinys ANDRE-
JUS ZENEVIČIUS komisijos 
narius sužavėjo savo sportiniais 
pasiekimais ir pelnytai iškovojo 
Sportiškiausio moksleivio titulą. 
Šis mokinys tapo ir Šauniausiu pu-
blikos moksleiviu.

Šauniausią 2010 m. LKNUC 
moksleivį Karolį Simaitį pasveiki-
no 2006 m. Šauniausias mokinys 
Robertas Pavliučionokas. Visi vai-
kinai dalyvavę konkurse buvo ap-
dovanoti rėmėjų dovanomis.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centras ir rengi-
nio organizatoriai dėkoja visiems 
rėmėjams: UAB „Aurum LT“; 
UAB „ADR8“; UAB „Alma Litte-
ra“; UAB „Voira“. 

R.RUSOVIČIŪTĖ
LKNUC socialinė pedagogė

Talentų ringe – ir kurčiųjų vilniečių pora

LKNUC išsirinko šauniausią moksleivį 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro šauniausi moksleiviai (iš kairės) : Šauniausio 
fotografuojančio moksleivio titulą laimėjęs Karolis 
Pilipavičius, Šauniausias LKNUC moksleivis Karolis 
Simaitis, Sportiškiausio moksleivio ir Šauniausio 
publikos moksleivio titulą laimėjęs Andrejus Zenevičius, 
Talentingiausio moksleivio titulą laimėjęs Deivis 
Gindrūnas

Šoka Laura Valytė ir Ramūnas Bukeika bei  šokio studija “Gama”. 
A.Kuklio nuotr.
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Panevėžio saviveiklinin-
kai ir sunkmečiu stebina bei 
džiugina kurčiųjų bendruo-
menę. 

Senuosius metus panevėžie-
čiai palydėjo su nauja pasaka „Pe-
lenės puota“. Spektaklį sumanė ir 
pastatė dramos būrelio vadovas 
Evaldas Stokė ir centro meno va-
dovė Genovaitė Sipavičienė. Pa-
statyme dalyvavo ne tik kurčiųjų 
saviveiklininkai, bet ir reabilita-
cijos centro darbuotojai. Žiūrovai 
po spektaklio dalijosi maloniais 
įspūdžiais, sakė jautęsi pabuvę ka-
raliaus puotoje, o kai kurioms žiū-
rovėms princas netgi pamatavęs 
kurpaitę...

Nušurmuliavo, nuaidėjo šven-
tinė pasaka ir kurčiųjų mažiesiems 
su Kalėdų seneliu, su saldumynais, 
linksmais pasakos dalyviais ir įdo-
miais žaidimais...

Laikas bėgo nesulaikomai – čia 
pat ir didžioji įsimylėjėlių šventė – 
Šv. Valentino diena, kurią minėjo-
me pasitelkę pasaką. Vėl fanfaros 
kvietė į karališką puotą, skambėjo 
nuoširdžios imituojamos meilės 
dainos ir šokiai... Karšti plojimai 

– žiūrovų padėka saviveiklinin-
kams už gerą programą. Susižavėję 
šventės svečiai stebėjosi, kad kur-
tieji gali parodyti tokią įdomią ir 
spalvingą programą, kurią galėtų 
stebėti ir daugiau girdinčių žiūro-
vų. Nuo Darbo partijos skyriaus 
panevėžiečiai gavo didžiulį tortą, 
kurio paragauti užteko visiems – 
juk Meilės diena! 

Su didžiuliu triukšmu iš kie-
mo vijome žiemą per Užgavėnes. 
Turime savo kiemelį, tad kaip ir 
kasmet ant degančio laužo užkė-
lėme Morę, kad visi praėjusios žie-
mos vargai supleškėtų, šokinėjome 
per liepsnas, kad sveiki būtume... 
Drauge surengėme ir šeimininkių 

konkursą - kurios Užgavėnių val-
gis skaniausias. Šiais metais nuga-
lėjo Jurgitos Gritėnaitės šiupinys.

Dar vienas repeticijų etapas, 
ir Teatro dienos proga mus aplan-
kė Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos 
centro raiškiojo judesio teatro sa-
viveiklininkai. Buvo labai įdomu 
pamatyti, kuo gyvena mūsų kai-
mynai. Jų kolektyvas atvežė spek-
taklį „Žiemos rūpesčiai. Pavasario 
linksmybės“ – K. Donelaičio „Me-
tai“, kurį pastatė vadovas Virginijus 
Dargis. Buvo labai malonu stebėti 
judesio spektaklį – visi susidomėję 
sekė veiksmą, labai sužavėjo jau-
niausias aktorius... Panevėžiečiai 
atsakė savo jungtine programa: 

šokius, imitacines dainas sujungę 
į pasakojimą apie pirato nuotykius 
saloje.

Po abiejų kurčiųjų reabilita-
cijos centrų saviveiklininkų pasi-
rodymų Panevėžio Juozo Miltinio 
dramos teatro aktoriai Petras Ke-
žys ir Enrikas Kačinskas pasvei-
kino visus su Tarptautine teatro 
diena, palinkėjo aktoriams užsis-
pyrimo ir noro siekti saviveiklinio 
meno aukštumų. 

Panevėžio kurčiųjų reabilitaci-
jos centro direktorė Alina Juciuvie-
nė pasveikino ir apdovanojo visus 
aktyvius saviveiklininkus – buvo 
atsidėkota už įdėtą triūsą, atiduo-
tą laiką repeticijoms ir už tai, kad 
žmonės neleidžia širdyse užgesti 
grožio troškimo ugnelei.

Visi – ir šiauliečiai, ir panevė-
žiečiai - nusprendė, kad jokie sun-
kmečiai negali numarinti žmonių 
noro bendrauti, susitikti, pasida-
linti kuriamu grožiu.

Nijolė VALEČKIENĖ
VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabi-

litacijos centro informantė

Panevėžiečių kultūros kronika

Kovo 25 d. Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centre vyko Tarp-
tautinės teatro dienos minėjimas, 
kuriame dalyvavo Kauno ir Mari-
jampolės apskričių klausos negalės 
žmonės. Kauno kurčiųjų reabilita-
cijos centro direktorė Jūratė Puga-
čiauskienė pradėdama šventę visus 
pasveikino su Tarptautine Teatro 
diena ir pasidžiaugė, kad atvyko 
toks gausus būrys norinčiųjų į ki-
tus pasižiūrėti ir save parodyti. 

Išrinktai komisijai, kurią suda-
rė Karolina Korzūnienė (psicholo-
gė), Jūratė Viničenkienė (pantomi-
mos būrelio vadovė), Liuda Nai-
nienė (ilgametė saviveiklininkė), 
teko nelengvas darbas - įvertinti 
atskirų kūrėjų bei kūrybinių gru-
pių darbus.

Pasirodymą pradėjo Kauno 
pantomimos ir plastikos teatro ak-
toriai, po jų - Raseinių, Kėdainių, 
Kauno rajono, Vilkaviškio kolek-
tyvai, savo kūrybos eilėraštį skaitė 
M.Kručas iš Jonavos rajono, Jolan-
ta iš Marijampolės imitavo dainą 
„Mergužėlė“, Šakių kurčiųjų pir-

minės organizacijos pirmininkas 
A.Baranauskas publiką linksmino 
nuotaikingais anekdotais. Pasiro-

dymus vertė gestų kalbos vertėjos 
Dalia ir Jolanta.

Išties renginys buvo puikus, 
rajonų žmonės 
parodė, kad jie 
labai kūrybingi. 
Vertinimo ko-

misijai priimti galutinį spendimą 
nebuvo paprasta. Baigdama ren-
ginį centro direktorė padėkojo už 
kūrybišką darbą, kuriam, be gebė-
jimų, atiduota ir dalis širdies.

    
Kauno KRC inf.

Tarptautinės teatro dienos minėjimas Kaune

Teatro dienos akimirka Panevėžyje.

Renginiai

Scenoje - kūrybingi saviveiklininkai.
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Kovo 23-25 dienomis 
Berlyne vyko Europos mo-
kytojų novatorių forumas, 
kuriame 300 dalyvių iš 45 
šalių kartu su korporacija 
„Microsoft“ turėjo galimybę 
atšvęsti kasdieninio darbo 
pasiekimus.

Mokytojų novatorių forumas 
– trijų dienų renginys. Jame mo-
kytojai pristatė projektus ir varžėsi 
dėl teisės dalyvauti pasauliniame 
mokytojų novatorių susitikime, 
vyksiančiame Pietų Afrikos Res-
publikoje (PAR). Be to, dalyvavo 
švietimo ekspertų, verslo, mokslo 
ir politikos atstovų vedamuose se-
minaruose, praktiniuose užsiėmi-
muose susipažino su „Microsoft“ 
siūlomomis informacinių techno-
logijų naujovėmis, suteikiančio-
mis galimybę paįvairinti ugdymo 
procesą,  padaryti jį patrauklų tiek 
mokiniui, tiek pedagogui, lankėsi 
Berlyno mokyklose.

Novatorius – žmogus, darbe 
taikantis naujus principus, meto-
dus, idėjas. Nuo 2003 m. korpora-
cija „Microsoft“ aktyviai dalyvauja 
tarptautinėje švietimo programoje 
„Mokymosi partneriai“: padeda 
mokytojams ir mokykloms plėsti 
mokymosi galimybes, siūlo pa-
lyginti įvairių šalių mokymo(si) 
priemones ir strategijas, skatina 
mokytojus ir mokinius dirbti no-
vatoriškai. Nuo 2004 m. Europoje 
rengiami ugdymo sistemos dar-
buotojų forumai. Jų pagrindinis 
tikslas – kurti novatoriškų mo-
kytojų tinklą, kuriame Europos 
šalių mokytojai lyg ambasadoriai 
pristatytų savo šalies novatoriškus 
metodus, keistųsi gerąja patirtimi.

Forume – ir kurčiųjų 
mokytojos iš Lietuvos
 Berlyno forume Lietuvai šiais 

metais atstovavo Virtualios kelio-
nės klasėje nacionalinio konkurso 
nugalėtojos: Kauno Jėzuitų gim-
nazijos fizikos mokytoja Rigonda 
Skorulskienė, pristačiusi darbą 
„Dangaus kūnų refleksija“, ir Klai-
pėdos kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų pagrindinės mokyklos lietuvių 
kalbos mokytoja Sigita Korolio-
vė, kartu su dailės mokytoja Joli-
ta Stumbriene atvežusi prokjektą   
„A. Mickevičiaus „Gražina“ tylo-
je“. 

Laimėti kelialapių į pasaulinį 

forumą lietuvėms nepavyko, ta-
čiau renginio metu įgyta patirtis 
reikšmingai pakeitė mokytojų ir jų 
ugdytinių mokymo procesą. Gali-
mybė dalyvauti pasaulinio garso 
specialistų paskaitose ir prakti-
niuose užsiėmimuose prilygo ke-
liems studijų semestrams univer-
sitetuose. 

Praktiniai užsiėmimai
Antrąją forumo dieną mokyto-

jai dalyvavo šešiuose praktiniuose 
užsiėmimuose. Kadangi galėjau 
rinktis tris, užsirašiau į prancūzų 
kalbos mokytojo iš Belgijos Benja-
mino Nizet’o vedamą užsiėmimą. 
Jis pristatė naująją „Microsoft Of-

fice 2010“ Beta versiją, kuri siūlo 
daug naujų būdų, kaip kūrybiškai 
pristatyti savo darbus mokykloje, 
patraukiant auditorijos dėmesį ir 
įkvepiant ją savo idėjomis. Naujo-
ji versija leis dirbti su žmonėmis 
skirtingose vietose  tuo pačiu me-
tu. „Office 2010“ padės išreikšti 
savo mintis vizualiau nei anksčiau. 

Antrasis užsiėmimas sutei-
kė daug džiaugsmo, nes supratau, 
kad „Microsoft Mouse Mischief “ 
programa nepaprastai naudinga 
klausos negalę turintiems vaikams. 
Tai programa, leidžianti kurti inte-
raktyvias „Microsoft PowerPoint“ 
prezentacijas, kurių metu vaikai, 
naudodamiesi pelėmis, prijung-

tomis prie mokytojo kompiuterio, 
atsakinėja į pateiktus klausimus. 
„Pelėmis išdykėlėmis“ galėsime 
įvertinti mokinių gebėjimus džiu-
giai, be įtampos, su dideliu malo-
numu!

Žaidimai lavina vaikų 
gebėjimus

Žaidimus skirtus ugdymui(si) 
pristatęs lektorius iš Škotijos tei-
gė, kad geri mokytojai naudojasi 
gerais įrankiais, nors profesorius 
Sugata Mitra pirmąją dieną kalbė-
jo, kad geras mokytojas sugeba su-
kurti įdomią užduotį neturėdamas 
nieko. Ir jie abu yra teisūs. Dar 
daug mokytojų nedrįsta ar nemo-

ka į pamokas įtraukti šiuolaikinių 
technologijų siūlomų medžiagų 
ir priemonių, ir daugelio jų užsi-
ėmimai niekuo nenusileidžia nuo 
jauno, kompiuteriais apsiginklavu-
sio mokytojo entuziasto, pamokas 
paįvairinančio interaktyviomis 
užduotimis. Tačiau, pripažinki-
me, kompiuteris suteikia neribotų 
galimybių taupant laiką, padeda 
sudominti XXI amžiaus vaikus 
mokomaisiais dalykais, pasiekti 
kolegas, esančius kitame mieste ir 
net kitoje šalyje, naudotis įvairių 
specialistų teikiama metodine pa-
galba, vesti virtualius užsiėmimus, 
pateikti tėvams internetinius die-
nynus…

Forume pristatyti mokomieji 
žaidimai vaikui sudaro įspūdį, kad 
jis pamokoje žaidžia, tačiau tuo 
metu jis, pats to nepastebėdamas, 
lavinasi, kartoja išeitą medžiagą, 
pasitikrina įgytas žinias ir gebėji-
mus. Buvo pristatyti žaidimai, ku-
riuose mokiniai patys samprotau-
ja, kaip pasikeis jų žinios perėjus į 
kitą lygį, kas turėtų įvykti aukštes-
nėje pakopoje.

Nemažai žaidimų buvo skir-
ti mokinių kūrybiškumui. Vaikai 
patys galėjo sukurti žaidimus ir jų 
taisykles. Lektorius vaikams pasiū-
lė naują mokomąją priemonę, ku-
rioje nebuvo instrukcijos. Nepraė-
jus nė valandai, mokiniai jau žaidė 

jį, savarankiš-
kai išsiaiškinę 
reika lavimus 
ir taisykles. Ta-
čiau drauge fo-
rumo dalyviai 
buvo perspėti, 
kad nereikia 
piktnaudžiauti 
k o m p i u t e r i -
niais  žaidi-
mais, nes mo-
kymo procese 
galima ir be jų 
sugalvoti įvai-
rios veiklos sa-
vo mokiniams, 
saugant nuo 
kompiut e r i o 
priklausomy-
bės.

F o r u m ą 
vainikavo iš-
kilminga vaka-
rienė, kurioje 
buvo apdova-
noti dvylika 

geriausių darbų, laimėjusių kelia-
lapius į Keiptauną (PAR).

Renginys baigėsi, įspūdžiai po 
truputį išblės, o Berlyne įgyta ne-
įkainojama patirtis pavers ugdy-
mo procesą maloniu užsiėmimu, 
kuriame žaisdami ir lavindamiesi 
mokiniai patys kurs savo ateitį!

Plačiau skaitykite Lietuvos 
kurčiųjų draugijos tinklapyje  
www.lkd.lt

Sigita KOROLIOVĖ
Klaipėdos kurčiųjų ir 

neprigirdinčųjų 
pagrindinės mokyklos 

mokytoja

Mokytojų novatorių forumas

Nuotraukų koliažas, kurio centre (iš kairės į dešinę) mokytoja novatorė iš Kuršėnų L. Ivinskio 
gimnazijos, šių metų forumo teisėja Tatjana Kriliuvienė, Klaipėdos kurčiųjų mokyklos lietuvių 
kalbos mokytoja Sigita Koroliovė, Kauno Jėzuitų gimnazijos fizikos mokytoja Rigonda Skorulskienė, 
UAB „Microsoft Lietuva“ atstovė Ieva Zdanytė ir Klaipėdos kurčiųjų mokyklos dailės mokytoja 
Jolita Stumbrienė.
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Emocinės paramos tar-
nyba „Vaikų linija“ kartu su 
8 partneriais iš valstybinio, 
nevyriausybinio ir verslo 
sektoriaus kovo 22-26 die-
nomis organizavo akciją 
„Savaitė be patyčių“. Šios 
akcijos partneriai Švietimo 
ir mokslo ministerija, Lie-
tuvos mokinių parlamentas, 
Lietuvos moksleivių sąjun-
ga, VšĮ Paramos vaikams 
centras, Specialiosios peda-
gogikos ir psichologijos cen-
tras, „Olweus International“, 
„Skalvijos“ kino centras ir 
„Nordea Bank Lietuva“. Ak-
ciją rėmė Jungtinių Valstijų 
ambasada Lietuvoje. 

 
Vilniečiai akcijoje

Prie šios akcijos šiemet prisi-
dėjo ir Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centras. Akci-
joje dalyvavo 5-9 klasių mokiniai, 
šių klasių vadovai ir auklėtojai, 
mokytojai. 

Akcijos metu, kovo 22 dieną 
Prezidentūroje buvo pasirašytas 
Švietimo ir mokslo ministeri-
jos bei „Vaikų linijos“ inicijuotas 
memorandumas „Už vaikystę be 
patyčių“. Memorandumą pasirašė 
Lietuvos prezidentė D. Grybaus-
kaitė, Švietimo ir mokslo ministe-
rijos, kitų ministerijų bei valstybės 
įstaigų, tėvų, įvairių kitų nevyriau-
sybinių organizacijų atstovai. Šį 
memorandumą taip pat pasirašė 
LKNUC direktorė G.Lepeškienė.

„Savaitė be patyčių“ metu 
LKNUC mokiniai kartu su techno-
logijų mokytojomis R.Nausėdiene 
ir J.Matkevičiene kepė „Drau-

gystės“ meduolius“, su lietuvių 
kalbos mokytojomis J.Maleliene, 
I.Laužaityte, B.Oganauskiene, 
M.Pošyte, V.Starkevičiene rašė ra-
šinėlius, tema „Klasė (mokykla), 
kurioje norėčiau mokytis“, su ti-
kybos mokytoja V.Kavaliauskaite 
ir psichologe E.Bumblauskaite 
diskutavo apie draugystę, su dailės 
mokytojomis S.Hacking ir J.Seniut 
darė bendrą klasių „Draugystės 
medį“. Drauge su savo klasių va-
dovais, auklėtojais mokiniai kūrė 
savo klasės taisykles. Ir visi akcijo-
je dalyvavę mokiniai stengėsi būti 
geresni, mandagesni ir draugiškes-
ni. 

LKNUC mokytojai ir auklė-
tojai vertino, akcijoje „Savaitė be 
patyčių“ dalyvavusių, klasių moki-
nių elgesį pamokų ir popamokiniu 
metu. „Draugiškiausia klase“ buvo 
išrinkta 5 klasės mokiniai. 

 
Rasa RUSOVIČIŪTĖ

Kauniečiai akcijoje

Kovo 22-26 dienomis akcijoje 
„Savaitė be patyčių“ dalyvavo ir 
Kauno apskrities kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centro mo-
kiniai.

Kiekviena akcijoje dalyvavusi 
organizacija parengė „Savaitės be 
patyčių“ veiklos planą. KAKNUC 
ruošė programą atsižvelgdama į 
savo poreikius ir aktualijas. Rengi-
niai buvo organizuojami kartu su 
kitomis mokyklomis.

Tolerancijos ir garbingo spor-
tinio elgesio idėjos buvo sklei-
džiamos Olimpinės savaitės metu. 
Mokiniai dalyvavo įvairiuose me-
niniuose, informaciniuose ren-
giniuose bei sporto varžybose su 
Sargėnų vidurinės mokyklos ir 
Maironio gimnazijos mokiniais.

Kovo 23 dieną pagal europinę 
prevencinę programą „Gyvai“ vy-
ko užsiėmimas „Išreikšk save“, ku-
riame mokiniai mokėsi pažinti ir 
įvardinti savo jausmus - pyktį, gai-
lestį, gėdą. Jausmų išraiškas bandė 
pavaizduoti kurdami „Žmogaus 
skulptūras“. Žaidimo dalyviai mo-
deliavo vienas kito kūno padėtį, 
laikyseną ir veido išraišką, kuri at-
spindėjo baimę, laimę, kitas emo-
cijas.

Kovo 23 dieną įvyko susitiki-
mas su buvusia KAKNUC mokine 
ir auklėtoja Kassija Popova, kuri 
buvo grįžusi iš Japonijos ir pasi-
dalino kelionės įspūdžiais.  Kassija 
iš savo patirties, įgytos gyvenant 

įvairiuose kraštuose, susitinkant 
su įvairiausių kultūrų žmonėmis, 
papasakojo daug teigiamų elgesio 
pavyzdžių. 

Kovo 25 dieną pradinių klasių 
mokiniai popietės „Laukiame šv. 
Velykų“ metu ruošėsi šventėms: 
margino margučius, darė gėlių 
kompozicijas, vėliau salėje stebėjo 
Eigulių vidurinės mokyklos tau-
tinių šokių kolektyvo „Aitvaras“ 
koncertą.

Kovo 25-28 dienomis geriausi 
mūsų ugdymo centro sportininkai 
dalyvavo Baltijos šalių kurčiųjų 
moksleivių žaidynėse. Mokiniai 
puikiai pasirodė plaukimo, stalo 
teniso, krepšinio, šaškių, šachma-
tų varžybose: Lietuvos kurčiųjų 
mokinių komanda iškovojo 1-ąją 
vietą. 

Kovo 26 dieną „Savaitės be 
patyčių“ renginius susitikimo su 
mokiniais metu apibendrino Pri-
sikėlimo bažnyčios vikaras kun. 
Virginijus Vaitkus. Pokalbio „Šv.
Velykų belaukiant“ tema buvo ne 
tik verbų ir margučių prasmė, bet 
ir  Kristaus kančia, kai iš jo tyčio-
josi, jį kankino. Kunigas pabrėžė, 
kad panašiai jaučiasi ir kenčia 
paprasti žmonės: suaugę ir vaikai, 
iš kurių kiti tyčiojasi, kurie yra 
skriaudžiami.

Visą savaitę ugdymo centre 
veikė mokinių pieštų plakatų par-
oda „Mokausi gyventi be smurto 
ir patyčių“.

Renginiai, susitikimai parodė, 
kaip skatinti draugiškus vaikų, su-
augusiųjų tarpusavio santykius ir 
kurti saugią mokyklą, kurioje ne-
būtų patyčių ir smurto. Tikėkimės, 
kad nors dalis mokinių išdrįs pa-
sakyti savo bendraamžiams „nesi-
tyčiok“, „gyvenkime draugiškai“.

Lina ŠKĖMIENĖ

Savaitė be patyčių
Renginiai

 „Draugiškiausia klase“ tapo 5-oji klasė. 

KAKNUC geriausi sportininkai. Pirmokai mokosi marginti margučius.
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Lietuvos sporto muzie-
jaus ekspozicija pasipildė 
naujais medaliais, diplo-
mais. Juos muziejui pado-
vanojo mūsų bendruomenės 
narys Remigijus Balaišis.

Prieš porą metų Lietuvos spor-
to muziejus (Adresas: Muziejaus g. 
7, 9, Kaunas) organizavo susitiki-
mą su neįgaliaisias sportininkais. 
Jame dalyvavo ir Kauno miesto 
kurtieji sportininkai. Susitikimo 
metu direktorius pristatė mu-
ziejaus veiklą, aprodė sukauptus 
eksponatus, pasidžiaugė Lietuvos 
sportininkų laimėjimais. Pokalbio 
metu direktorius užsiminė, kad 
neturi kurčiųjų sportininkų trofė-
jų ir kad kiekvienas sportininkas 
iš asmeninių kolekcijų galėtų ką 
nors padovanoti. Šiame susitikime  
R. Balaišis ir apsisprendė pado-
vanoti savo trofėjų, kad muziejų 
puoštų ir kurčiųjų laimėjimai. 

Vieną žiemos vakarą R. Balai-
šis paprašė manęs nueiti kartu su 
juo į Lietuvos sporto muziejų. Jis 
papasakojo ilgai brandinęs mintį 
padovanoti muziejui savo iškovo-
tus medalius. Remigijus įsitikinęs, 
kad muziejų aplankys kurtieji ir 
jiems bus smagu pamatyti savo li-
kimo brolių laimėjimus, o vaikams 
bus sektinas pavyzdys. 

Direktorius apsidžiaugė mūsų 
apsilankymu. Nustebino tai, kad 

jis prisiminė R.Balaišį ir net žinojo 
jo pasiekimus. Direktorius padė-
kojo už gražius mūsų sportininko 
ketinimus ir pasiūlė trofėjus įteikti 
viešai, šventės muziejuje metu. 

Lietuvos sporto muziejuje bu-
vo surengta šventė veteranams, nu-
sipelniusiems sportininkams. Jame 
dalyvavo garbūs svečiai: Seimo na-
rė V.V.Margevičienė, A.Dumčius, 
Lietuvos tautinio olimpinio ko-
miteto prezidentas R.Povilionis, 
Kauno kūno kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjas A.Grabnickas ir 
daugelis kitų svečių. Šventės pra-
džioje muziejaus direktorius Pra-

nas Majauskas pasidžiaugė praėju-
sių metų sportininkų laimėjimais. 
Po to tylos minute buvo pagerbti 
pernai mirę sportininkai. 

Pirmiausia žodis buvo suteik-
tas nusipelniusiam kurčiam spor-
tininkui R.M.Balaišiui. Jis trumpai 
prisistatė, papasakojo, kaip jam 
kilo idėja muziejui padovanoti 
savo medalius. Taip pat padėkojo 
muziejaus direktoriui už dėmesį 
visiems sportininkams. Šios šven-
tės metu kurčiasis sportininkas 
muziejui padovanojo savo laimėtų 
trofėjų, kuriuos pelnė įvairiuose 
čempionatuose. 

-1988 m. gegužės 22 – 28 d. 
R.M.Balaišis atstovavo buvusiai 
TSRS komandai. Laimėti auk-
so medaliai IV Europos kurčiųjų 
vyrų krepšinio čempionate, Viler-
bane (Prancūzija). Padovanotas 
medalis ir diplomas.

-1992 m. gegužės 16 – 24 d. 
atstovavo Lietuvos kurčiųjų krep-
šinio rinktinei ir tapo aukso me-
dalio laimėtoju V Europos čempi-
onate Tel Avive, Izraelyje. Pado-
vanotas medalis ir diplomas.

-1997 m. liepos 13 – 26 d. XVI-
II Pasaulio kurčiųjų olimpiada, 
kuri vyko Kopenhagoje (Danija). 
Laimėti sidabro medaliai.  Pado-
vanotas medalis ir diplomas.

- padovanota originali nuo-
trauka: 2005 m. sausio 5 – 18 d. 
Australijoje, Melburne, vykusios 
XX Pasaulio kurčiųjų olimpiados 
Lietuvos kurčiųjų sporto delegaci-
jos atstovai prezidentūroje. 

Vėliau kalbėjo garbingi sve-
čiai. Įsiminė parlamentarės 
V.V.Margevičienės sveikinimas. 
Jame ji užsiminė, kad klausos ne-
galės žmonės neturi sporto salės 
ir linkėdama P.Majauskui sėkmės, 
kantrybės, gelbstint sportinin-
kams,  palinkėjo nepristigti svei-
katos ir kurtiesiems padėti. 

Vytautas VALIAUGA
KAGKC vertėjas

KAKNC centro mokytojas

Kovo 26-28 dienomis 
Vilniuje vyko V Lietuvos 
kurčiųjų veteranų krepšinio 
čempionatas, kuriame daly-
vavo Panevėžio „Vėjas“, Vil-
niaus „Gestas-1“,“Gestas-2“ 
ir Kauno komanda „Tyla“. 

Komandose žaidė buvę garsūs 
krepšininkai, kuriems jau per 50 
ar 60 metų. Pagirtinai žaidė vy-
riausias dalyvis, artėjantis prie 70 
metų, Algirdas Ivoncius, kuris ste-
bino taiklumu, vikrumu.

Dėl trečios vietos susitiko Pa-
nevėžio „Vėjas“ ir Vilniaus „Ges-
tas-2“. Bronzos medaliai atiteko 
Panevėžio „Vėjas“ komandai.

Finale susikovė nuolatiniai 
draugai ir varžovai, turintys savo 

gretose pajėgių krepšinio vetera-
nų. Tai Kauno „Tyla“ ir Vilniaus 
„Gestas“. Trečiajame kėlinyje “Ty-

los“ krepšininkai įgijo nemažą 
persvarą, bet, likus žaisti iki rung-
tynių pabaigos 6 min., nesuvaldė 

savo emocijų ir penktą pražangą 
gavo bei aikštelę paliko vienas 
„Tylos“ lyderių Alvydas Dobilas, 
po to teko aikštelę palikti ir Vi-
dmantui Švedui. Vilniaus „Gesto“ 
krepšininkai tuo pasinaudojo ir 
paskutinėmis minutėmis surengė 
greitų tikslių metimų laviną. Bet 
paskutinį lemiamą metimą pavyko 
pelnyti „Tylos“ krepšininkams. Jis 
ir lėmė susitikimo rezultatą 70:69. 
„Tylos“ krepšininkai antrą kartą iš 
eilės tapo Lietuvos krepšinio ve-
teranų čempionais. “Gesto“ krep-
šininkai turėjo tenkintis sidabro 
medaliais.

  
Algirdas JURKŠA

Lietuvos sporto muziejuje - kurčiųjų 
trofėjai

Lietuvos kurčiųjų veteranų krepšinio čempionatas

Sportas

„Tylos“ krepšininkai antrą kartą iš eilės tapo Lietuvos krepšinio veteranų 
čempionais.

Nuotraukoje (iš kairės) R. Balaišis, Seimo narė V.V.Margevičienė, Sporto 
muziejaus direktorius P. Majauskas.
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Klaipėdos rajone Mi-
nijos dešiniajame krante 
įsikūrusi sodų bendrija jau 
seniai pretenduoja į miesto 
statusą tiek savo teritorijos 
dydžiu, tiek gyventojų skai-
čiumi. 640 ha teritorijoje 
rasti Kristinos ir Mariaus 
Rimkų šeimą – nelengva. 
Padėjo kadaise Kristinos 
ištarta frazė, kad jos namų 
durys visada atviros, nes ne-
atsakingas meistras nuvylė 
jaunąją šeimą ir nepagami-
no vartų namą juosiančiai 
tvorai.

Durys šios šaunios šeimos iš 
tiesų visada atviros, tačiau širdys 
– nelabai. Šeimos galva Marius 
– tikras žemaitis, užsispyrimą iš 
savo protėvių perėmęs su kaupu. 
Užsiminus, kad noriu parašyti 
apie juos, vyras sumosavo ranko-
mis ir kategoriškai papurtė galvą 
paklausdamas: „Kodėl apie mus? 
Mes juk niekuo neypatingi“. Žmo-
nos įkalbinėjimai taip pat nedavė 
rezultatų. 

Nusprendusi, kad lengviau 
prakalbinti pakelėje gulintį akme-
nį, visą dėmesį skyriau šeimos 
moterims – savo kolegei ir ben-
dramokslei Kristinai Rimkienei ir 
nenustygstančiai vietoje mažajai 
Marijai.

Nepaprasti Mariaus 
gabumai

Marius Rimkus – buvęs Klai-
pėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
mokyklos auklėtinis – gimė Šilalės 
rajone trijų brolių šeimoje. Du ber-
niukai gimė sveiki, o Mariui liki-
mas skyrė gyvenimą tyloje. Kodėl, 
niekas iš artimųjų iki šiol nežino. 
Jau mokykloje vaikinas išsiskyrė 
iš bendraamžių savo santūrumu, 
darbštumu ir rimtumu. Iš kaimo 
kilęs berniukas nevengė sunkaus 
darbo. Netinginiavo ir mokyklos 
suole. Baigęs pagrindinę mokyklą, 
vaikinas buvo priverstas išvykti į 
Vilniaus kurčiųjų amatų moky-
klą, palikęs brolius ir draugus, nes 
Klaipėdoje tuo metu įgyti profesi-
ją, turint klausos negalę, buvo neį-
manoma. Įgyta staliaus specialybė 

tapo Mariaus pragyvenimo šalti-
niu ir naujų gabumų atradimu. Įsi-
darbinęs baldų įmonėje, jaunuolis 
išmoko baldžiaus amato ir tapo 
auksinių ranku meistru, nebespė-
jančiu gaminti nestandartinių, nė 
viename kataloge nerandamų bal-
dų, kadangi norinčiųjų eilei nema-
tyti galo. Klientai, girdami meistrą, 
pasakojo, kad jo baldai gaminami 
milimetro tikslumu. Didesnės pa-
klaidos kruopštusis baldžius sau 
neatleistų. 

Nagingą meistrą viliojo ne 
vienas darbdavys, todėl šiuo metu 
Marius Rimkus gilinasi į šaltkal-
vystės paslaptis iš savo giminaičio. 
Nugalėjo ne giminystės ryšiai, ne 
geresnės darbo sąlygos, o Mariaus 
noras viską suspėti išbandyti ir iš-
mokti. O gal mintis pakeisti pro-
fesiją buvo ta nelemta tvora be 
vartų? 

Kad vyras turi išskirtinių ga-
bumų, supranti apžiūrėjęs šeimos 
namą, kuriame viskas, ką žmona 
Kristina sugalvoja, kaip toje pasa-
koje apie norus pildančią lydeką, 
Mariaus rankomis tampa tikrove. 

Man, atvykusiai iš tradicinio 
buto, kvapą gniaužė moderni vir-
tuvė, vonios kambarys, spintelės, 
įvairios lentynos ir lentynėlės... O 
užlipus į antrą aukštą ir pamačius 
3 metrų aukščio lentynas, užpildy-
tas knygomis, širdyje sukirbėjo ir 
pavydo kirminėlis.

Apie Kristiną būtų galima 
knygą parašyti

Biblioteka – jaunosios šeimi-

ninkės valdos, nors laiko skaityti 
šiuo metu nėra. Dėmesio reikalau-
ja šeimos džiaugsmelis – 2,5 metų 
dukrytė Marija. Daug laiko atima 
ir namų ruoša. Tačiau Kristina 
spėja ir po namus suktis, ir kelio-
se darbovietėse darbuotis. Apie šią 
moterį būtų galima ir atskirą kny-
gą parašyti, norint parodyti, kiek 
daug gali žmogus.

O pradžia buvo sunki ir net 
tragiška. Trimetės Kristinos tė-
vai išgirsta diagnozę – „jaščerica“ 
(liet. driežiukas),  nuo kurios jų 
dukra, anot medikų, turėtų mirti. 
Milžiniškos antibiotikų dozės, tėvų 
pastangos ir pačios mergytės kabi-
nimasis į gyvenimą daktarų nuos-
prendį pavertė niekiniu. Tačiau 
pergalės džiaugsmą greitai nuslo-
pino naujiena – mažoji neprigir-
di. Ir neaišku, ar medikamentai, 
ar medikų klaida, ar giminėje jau 
esantis kurtumo atvejis lėmė tokią 
Kristinos klausos raidą. 

Begalinis mamos 
atsidavimas

Aiškinimuisi laiko nebuvo, 
reikėjo skubėti lavinti mergaitę, 
kad neatsiliktų nuo girdinčių ben-
draamžių, nes kalbos apie dukros 
išvežimą iš gimtojo Kupiškio į ki-
tuose miestuose esančias sutriku-
sios klausos ugdymo įstaigas net 
nebuvo. Ir prasidėjo vargo dienos 
tiek mažajai Kristinai, tiek jos ma-
mai, kuriai moteris ir šiandien be 
galo dėkinga. 

Ji nepaliauja kartoti, kad be 
mamos užsispyrimo ji nebūtų 

baigusi bendrojo lavinimo mo-
kyklos ir įgijusi dviejų aukštojo 
mokslo diplomų. Begalinį mamos 
atsidavimą neprigirdinčiai dukrai 
prisimena ir Kristinos brolienė 
Laima Gasiūnienė. Susipažinusi su 
mergaitės broliu Vitalijumi, Laima 
dažnai užeidavo pas jį į svečius ir 
visada stebėdavosi, kad tuo metu 
dešimtmetė mergaitė ne kieme 
laksto, ne lėlėms drabužėlius siuva, 
o sėdi prie knygų ir mokosi mo-
kosi... Jaunai panelei tai buvo neį-
prastas vaizdas, bet šiandien Laima 
tvirtai gali pasakyti, kad jos anyta 
sukūrė tvirtą pagrindą po kojomis  
dukrai. Kristina šiandien pamiršo 
karčias ašaras, ne kartą galvoje kir-
bėjusį piktą klausimą, „kodėl ma-
ma manęs nemyli?“, tvirtai jaučiasi 
gyvenime.    

Studijos ir darbas
Kristina Gasiūnaitė-Rimkienė 

baigė Klaipėdos pedagoginį  insti-
tutą, kuriame įgijo pradinių klasių 
mokytojo diplomą. Įsidarbinusi 
Klaipėdos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų mokykloje, žinias gilino 
Šiaulių universitete, studijavo sur-
dopedagogiką. 

Dvejus metus buvome ne tik 
kolegės, bet ir bendramokslės. 
Kristina tuo metu išsiskyrė ir savo 
amžiumi (iš keturių tuo metu stu-
dijavusių klaipėdiečių buvo pati 
jauniausia), ir darbštumu bei už-
sispyrimu. Kiek naktų mes užmig-
davome prie stalinės lempos švie-
sos, kadangi mūsų draugė būdavo 
tikra, kad dar per mažai perskaitė, 
kad dar kažko trūksta ir, pavydžiai 
žvelgdama į saldžiai miegančias 
bendrakurses, skaitydavo ir karto-
davo išeitą medžiagą.

Todėl, prisiminus tuos mo-
mentus, man vis iškyla prieš akis 
vaizdas, kuris ir šiandien truputį 
graužia sąžinę. Pirmoji mano pa-
žintis su kompiuteriu įvyko antrų-
jų studijų metu. Į studijų progra-
mą buvo įtrauktas kelis semestrus 
trunkantis kursas mokytis dirbti 
kompiuteriu. Dabartinis mano 
„draugas ir pagalbininkas“ tuo 
metu man atrodė bauginantis ir 
neįveikiamas. Todėl dėstytojo kur-
so pabaigoje pateiktas pasiūlymas 
už pastangas ir gerą paskaitų lan-
kymą iš karto parašyti po septyne-
tą visų klaipėdiečių buvo sutiktas 

Paprastas pasakojimas apie  
nepaprastą šeimą

Mūsų žmonės 

Kristinos ir Mariaus Rimkų šeima. 
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su džiaugsmu, išskyrus vienos stu-
dentės – Kristinos. Mergina, ne-
norėdama išsiskirti, o gal ir įžeisti 
vyresnių draugių, nenoriai, bet 
sutiko su tokiu vertinimo rezul-
tatu, nors jos veide matomas nu-
sivylimas bylojo visai ką kita. Tik 
studijų pabaigoje aš supratau to 
nusivylimo priežastį. Daugelis ko-
legų buvo įsitikinę, kad dėstytojai 
aukštus balus sutrikusios klausos 
studentams rašo iš gailesčio, o gal 
ir iš nustebimo, kad toks žmogus 
geba neblogai atsakinėti per egza-
minus. Kristina stengėsi kuo dau-
giau mokytis ir gauti aukščiausius 
balus, kad įrodytų sau ir mums, 
girdintiesiems, jog jos rezultatai 
yra ne gailesčio, o begalinio darbš-
tumo ir gabumų išraiška. Atleisk, 

drauge, už tą 
septynetą!

Šiandien 
Kristiną pa-
gauti labai 
sunku. Jauna 
p e d a g o g ė , 
gr įžusi  i š 
m ot i ny s tė s 
a t o s t o g ų , 
tęsia darbą 
K l a i p ė d o s 
kurčiųjų ir 
neprigirdin-
čiųjų pagrin-
dinėje moky-
kloje moky-
dama vaikus 

istorijos. Klaipėdos siuvimo ir 
paslaugų verslo mokykloje ji dirba 
surdopedagoge, į kurios pareigas 
įeina ir jaunųjų klausos negalę tu-
rinčių studentų parengimas sava-
rankiškam gyvenimui, ir lietuvių 
gestų kalbos vertėjos paslaugos 
mokyklos pedagogams bei studen-
tams. Moteris dirba ir Klaipėdos 
apskrities gestų vertėjų centre. 
Kristina taip pat turi dvi grupes, 
kurias moko lietuvių gestų kalbos. 
Pirmąją grupę lanko siuvimo mo-
kyklos mokytojai ir iš miesto at-
vykstantys žmonės, besidomintys 
šia kalba, o antrąją grupę sudaro 
Klaipėdos universiteto ergoterapi-
jos specialybės trečiakursiai ir jų 
dėstytojai.

Mažoji Marija
Apie trečiąjį šios gražios šei-

mos narį dar nedaug galiu papasa-
koti, nes mažoji Marija gyvena tik 
trečiuosius savo gyvenimo metus. 
Laukdami pirmagimio, abu tėvai 
turėjo mažą vilties kibirkštėlę, kad 
jis gims girdintis. Deja, realybė 
buvo kitokia. Nors dukrytė gimė 
sveika ir graži, pasaulį pažinti jai 
tenka be klausos pojūčio. Jeigu 
mažoji nebūtų tokia panaši į savo 
tėvus, įtarčiau, kad ligoninėje ją 
kas nors pakeitė. Tokių santūrių ir 
kuklių sutuoktinių dukrelė – tikras 
gyvsidabris. Jos pilna visur: ir na-
muose, ir pas kaimynus, ir moky-
kloje, į kurią dažnai mama nusive-
ža, ir darželyje, kuriame mergytė 
auga apsupta girdinčių vaikų, nes 
sutrikusios klausos ikimokyklinio 
amžiaus grupių, kadaise buvusių 
vaikų lopšelyje-darželyje „Pagran-
dukas“, dėl finansavimo stokos 
nebeliko. Vaikai išvežami į kitus 
miestus arba lieka namuose. Kris-
tina savo dukrai parinko antrąjį 
variantą. Ji savo mergytę lavina 
pati, perduodama viską, ką moka 
ir geba, stengdamasi sukurti tokį 
pat gyvenimą, kokį sukūrė jai jos 
mama, taip atiduodama pagarbą ir 
duoklę Motinai. 

O kad Marija užaugs gabi ir 
protinga, abejonių nekyla. Smal-
si, imli, nepaprastai komunikabili 

mergaitė, turinti santūrų, mokantį 
kantriai ir ramiai paaiškinti nesu-
prantamus dalykus ir reiškinius 
tėvą ir gabią, gana griežtą, aukštą 
pedagoginę kompetenciją turinčią 
mamą, jaučianti tėvų tarpusavio 
meilę ir rūpestį ja, matanti aplin-
kui nuoširdžiai besidžiaugiančius 
senelius, tetas ir dėdes, perims iš 
jų viską kas geriausia. O to geru-
mo šeimoje be galo daug!

Buvai neteisus, Mariau, saky-
damas, kad esate paprasti žmonės, 
apie kuriuos nėra ką rašyti. Para-
šiau apie jus, nes esate ypatingi: 
jūs neverkšlenote, kai stingant pi-
nigų reikėjo iš pagrindų įsirengti 
namą, nesiskundėte likimu, kai 
sužinojote, kad dukrelė negirdi, 
nedejavote, kai buvo sunku rasti 
darbą, nešaukėte visam pasauliui, 
kad dėl klausos negalės  jūsų neį-
vertina. Apie jus reikėjo parašyti, 
kad visi pamatytų, kiek daug gali 
šeima, kurioje vyrauja meilė, su-
pratimas, darbštumas, noras kurti 
ir palikti po savęs kažką ypatingą: 
originalius baldus, tvorą (nors ir 
be vartų), aplink žydintį sodą, gra-
žų namą, gabias mokinių laidas, o 
svarbiausia – savo gražios meilės 
vaisių – Mariją! 

Sigita KOROLIOVĖ
KKNP mokytoja

Kristina Rimkienė su dukrele, mama ir šeimos draugu Faustu 
Simaičiu. 

Kurčia nuo gimimo Emma-
nuelle Laborit (Emanuelė Labori) 
savo vaikystę praleido visiškoje 
tyloje. Tyla tęsėsi iki tos dienos, 
kai Emmanuelle pradėjo mokytis 
gestų kalbos – nuo tada mergina 
tapo atvira pasauliui ir ėmė skleis-
ti kurčiųjų bendruomenės kultūrą. 
Emmanuellei tai lengviausiai da-
ryti teatro pagalba, ir ji tapo pir-
mąja kurčiąja komike, apdovanota 
Moljero premija.

Emmanuelle gimė 1971 m. 
Nei šeima, nei gydytojai neįtarė, 
kad mergaitė yra kurčia. Tačiau 
būdama tokio amžiaus, kai vaikai 
pradeda tarti pirmuosius žodžius, 
Emmanuelle skleidė tik šaižius 
garsus. „Žuvėdros klyksmas“ – taip 
sakydavo jos tėvai ir taip vėliau ji 
pavadino autobiografinę knygą, 
kuri 2003 m. buvo išversta ir į lie-
tuvių kalbą.

Būdama penkerių metų am-
žiaus, kai vaikai „atranda“ pasaulį, 
Emmanuelle užsisklendė savyje ir 

atrado baimių, kurių negalėjo pa-
aiškinti. Iki pat septynerių metų, 
kuomet tėtis atvedė ją į Tarptau-
tinį vizualinį teatrą (International 
Visual Theater), kurčioji mergaitė 
gyveno pasaulyje, „kuriame neda-
lyvavo“.

 Tarptautiniame vizualiniame 
teatre, kuris yra tikras kurčiųjų 
kultūros centras, Emmanuelle pir-
mąkart susitiko suaugusius, kurie 
buvo  „tokie pat, kaip ir aš“. Ten 
mergaitė išmoko gestų kalbos ir 
ėmė bendrauti ir su kitais žmonė-
mis, ne tik su savo tėvais. „Tai buvo 
mano antrasis gimimas, gyvenimo 
pradžia“, – patvirtina Emmanuelle. 
Tais pačiais metais gimė jaunes-
nioji Emmanuellės sesuo Marie, 
kurią ji labai greitai išmokė gestų 
ir kuri tapo pačia didžiausia jos 
patikėtine. „Bendraudama su Ma-
rie aš galėjau pamatyti ir suprasti, 
kad bendravimas gali būti labai 
paprastas“, – sako Emmanuelle.

Paauglystė – sunkus periodas, 

kada bandomos savo galimybės. 
Netrukus Emmanuellę tiesiog už-
valdo aistra teatrui, kuris tampa 
jos gyvenimo tikslu. Kai Emmanu-
elle baigė mokslus, režisierius Jean 
Dalric pasiūlė jai Saros vaidmenį 
pjesėje „Les Enfants du silence“ 
(„Tylos vaikai“, 1992). Už šį vai-
dmenį Emmanuelle gavo Molje-
ro premiją ir tapo pirma kurčiąja 
komike, gavusia šį apdovanojimą. 
„Teatras man padėjo rasti savo vie-
tą visuomenėje, – sako Emmanuel-
le. Aš tai patyriau vėliau, tačiau visi 
kurtieji vaikai privalo turėti teisę į 
kultūrą, tai būtina tam, kad jie ga-
lėtų atsiverti pasauliui!“

Emmanuelle nuolat kovoja, 
siekdama įgyvendinti šią kurčiųjų 
teisę. Būtent dėl to ji dabar vado-
vauja Tarptautiniam vizualiniam 
teatrui. Šį teatrą 1976 metais įkūrė 
Jean Grémion ir Alfredo Corrado. 
Šiandien Tarptautinis vizualinis 
teatras – tai ne tik teatras, bet ir 
gestų kalbos mokykla, dvikalbių 

knygų leidykla ir profesionalaus 
teatro draugija. Tarptautinis vizua-
linis teatras – tai kurčiųjų kultūros 
sklaidos centras Paryžiuje. Emma-
nuelle Laborit pavertė teatrą dar ir 
tyrinėjimų vieta, tam tikros rūšies 
laboratorija. „Mes dirbame ne tik 
tam, kad teatras taptų prieinamas 
kurtiesiems, bet ir dėl gestų kalbos 
kultūros“, – aiškina teatro vadovė. 
Kurtieji ir girdintieji aktoriai šia-
me teatre papildo vieni kitus, to-
dėl čia vyksta unikalus kūrybinis 
darbas. Visi kartu aktoriai dirba 
kūnais ir rankomis. „Būtent šioji 
kalba mus vienija ir suteikia mums 
tapatybę“. Štai kodėl taip svarbu ją 
skleisti!

Šaltinis:
http://actionssolidaires.

fr.msn.com/Education/culture-
sansfrontieres/laborit.aspx 
Iš prancūzų kalbos išvertė 

Ieva VANAGAITĖ

Emmanuelle Laborit – kurčiųjų-kultūros skleidėja
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Įgyvendinant Europos 
ekonominės erdvės ir Norve-
gijos finansinių mechaniz-
mų subsidijų schemos „Ne-
vyriausybinių organizacijų 
sektoriaus stiprinimas Lie-
tuvoje“ projektą „Lietuvos 
kurčiųjų draugijos organi-
zacijų institucinių gebėjimų 
stiprinimas bei darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimas „To-
bulėkime kartu“, apie kurį 
jau buvo rašyta ankstes-
niuose „Akiračio“ nume-
riuose, viena iš numatytų 
veiklų buvo planuojama 
Lietuvos kurčiųjų draugijos 
organizacijų vadovų pa-
žintinė ir drauge mokomoji 
kelionė į Airiją. Vykdant 
projektą iškilo netikėtų sun-
kumų su Airijos partneriais, 
todėl kelionė buvo pakeista 
kelione į Suomiją bei Estiją. 
Suderinus su šių šalių par-
tneriais mokymų programą 
kovo 14 – 18 dienomis įvyko 
10 LKD atstovų vizitas į 
Suomiją bei Estiją.

Mokymų tikslas – susipažinti 
su Suomijos bei Estijos kurčių-
jų draugijų darbo organizavimu, 
naujovėmis. Mokymų dalyviai 
buvo LKD organizacijų vadovai 
iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Pa-
nevėžio, Klaipėdos, Utenos bei 
Alytaus (iš viso 10 žmonių). Pro-
jekto vadovės bei mokymų orga-
nizatorės Svetlanos Litvinaitės 
manymu, „svarbu, kad LKD va-
dovai mąstytų vienodai ir vieno-
dai matytų ateities perspektyvas. 
Tik bendras kryptingas darbas 
gali duoti teigiamų vaisių orga-
nizacijai ir jos tobulėjimui“.

Suomijos patirtis
Persikėlus keltu į Suomiją pa-

jutome dar gan gilią žiemą. Pa-
sak suomių, jie patys neatsimena 
tokios snieguotos žiemos. Pir-
miausia mus nustebino Suomi-
jos kurčiųjų draugijos patalpos, 
kurias šeimininkai vadina „Švie-
sos rūmais“. Patalpos išties labai 
šviesios ir idealiai pritaikytos 
darbui: siauri koridoriai, daugy-
bė jaukių ir talpių kabinetų. Pas-
tate įsikūrusios įvairios kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų organizacijos, 
gestų kalbos mokymo centras, 
baseinų bei pirčių kompleksas, 
teatro salė, valgykla. Bendras 
patalpų plotas - per 4000 kv. m. 
Pastate labai saugu, jame įdiegta 
kodų ir kortelių sistema. Į jį gali 
patekti tik darbuotojai. Svečiai 
turi kreiptis į informacijos cen-
trą ir jiems iškviečiamas pagei-
daujamas žmogus. 

Suomijos kurčiųjų draugijos 
visoje šalyje esančiose atstovy-
bėse dirba apie 100 darbuotojų. 
Apie 30 proc. darbuotojų - kur-
tieji. Likusieji yra girdintieji, 
tačiau visi privalo mokėti gestų 
kalbą. Draugija aptarnauja apie 
2600 kurčiųjų. Tikslus kurčiųjų 
skaičius šalyje nežinomas, tačiau, 
manoma, kad jų yra apie 5000. Į 
draugijos narius priimami kur-
tieji nuo 16 metų. Į draugiją prii-
mami tik mokantieji gestų kalbą. 
Nemokantys stoja į prigirdin-
čiųjų draugiją. Pastaruoju metu 
kurčiųjų skaičius sparčiai mažėja 
dėl kochlearinių implantų ope-
racijų, kurios Suomijoje atlieka-
mos nemokamai.

Kurtieji invalidumo išmokas 
gauna nuo 16 iki 65 metų ne-
priklausomai nuo to, ar kurtysis 
dirba, ar ne. I grupė Suomijoje 
laikoma lengva, II  - vidutine, o 
III - sunkia negale. Kurtiesiems 
suteikiamos nuo III iki I neįga-
lumo grupės. 

Draugijoje teikiamos tik spe-
cifinės kurtiesiems reikalingos 
paslaugos. Yra įkurti 3 paslaugų 
skyriai:

1.Abilitacijos skyrius (pa-
slaugos, kultūrinė veikla).

2.Organizacijos skyrius.
3.Įdarbinimo skyrius.
Abilitacijos skyriuje dirban-

tys socialiniai darbuotojai tei-
kia informavimo, konsultavimo 
paslaugas. Taip pat prie skyriaus 
veikia profesionalus kurčiųjų te-
atras „Totti“ (jame dirba 10 pro-
fesionalių aktorių) bei kultūros 
skyrius, kuris rūpinasi švenčių 
organizavimu visoje Suomijo-
je. Kaip ir Lietuvoje, Suomijoje 
organizuojama kurčiųjų meno 
šventė, tik ji rengiama kas 2 me-
tus. Švietimo ir gerovės poskyris 
dirba su jaunimu ir suaugusiais 
kurčiaisiais.

Organizacijos skyrius dirba 
keturiuose Suomijos regionuo-
se ir rūpinasi pirminių mažų 
organizacijų rajonuose veikla. 
Darbuotojai padeda įkurti naują 
organizaciją, ja rūpintis, pade-
da spręsti organizacijų valdymo 
problemas. Suomijoje didelis 
dėmesys skiriamas organizacijų 
veiklai.

Įdarbinimo skyrius rūpinasi 
kurčiųjų įdarbinimu. Ten dir-
bantys specialistai padeda kur-
tiesiems rasti darbą, vykdo mo-
kymus, teikia profesinio orien-
tavimo paslaugas, moko rašyti 
gyvenimo aprašymą, dalyvauti 
pokalbyje su darbdaviu. 

Dirbantys kurtieji, kaip ir 
girdintieji, turi priklausyti pro-
fesinei sąjungai, kuriai moka 2 
proc. nario mokestį. Šie pinigai 
kaupiami tam, kad netekus dar-
bo vietos profsąjunga galėtų mo-
kėti bedarbio pašalpą 500 dienų. 
Per tą laiką įdarbinimo tarnyba 
bei pats klausos negalės asmuo 
ieško kitos darbo vietos. Jos ne-
radus toliau bedarbio šalpą mo-

ka valstybė. Kaip teigia patys 
suomiai, šiuo metu labai sunku 
susirasti darbo, nes ir jie stipriai 
jaučia ekonominį nuosmukį“.

Suomijos kurčiųjų draugijos 
skyriai vienas nuo kito gana nu-
tolę, tačiau tarp jų nuolat vyksta 
bendravimas vaizdo konferenci-
jomis. Tik retkarčiais skyrių va-
dovai, dirbantys sostinėje, vyksta 
į regionus susitikti su darbuoto-
jais. Skirtingų skyrių darbuoto-
jai kas mėnesį susitinka su ko-
legomis ir aptaria probleminius 
klausimus.

Organizacijoje griežtai laiko-
masi pavaldumo taisyklių. Kur-
tieji, turintys skundų, visų pirma 
pateikia juos raštiškai žemiau-
sios grandies darbuotojams, ir 
jei jie nepajėgūs išspręsti, skun-
das perduodamas aukščiau. Kur-
čiųjų draugijos valdybą pasiekia 
tik išskirtiniai klausimai. 

Suomijos kurčiųjų draugi-
ja finansuojama skirtingai nei 
Lietuvos. 80 proc. lėšų gaunama 
iš Azartinių lošimų asociacijos. 
Per metus draugija gauna apie 
4 milijonus eurų. Likusius 20 
proc. gauna iš įvairių ministerijų 
remiamų programų. Kaip teigė 
patys draugijos atstovai, jie ne-
garantuoti,  kuriam laikui azar-
tinių lošimų asociacija rems tik 
kurčiuosius. Pasak jų, gaunamų 
lėšų vis vien nepakanka.

Suomijoje kompensacinė 
technika skiriama nemokamai 
kurtiesiems, tereikia įrodyti po-
reikį. Galima gauti net asmeninį 
kompiuterį, tačiau šeimai - tik 
vieną. Mobilieji telefonai neski-
riami, kadangi visi kurtieji gali 
juos nusipirkti. 

Suomijoje veikia dar ir pas-
laugų centrai, kurie teikia so-
cialines paslaugas kurtiesiems. 
Šie centrai yra privatūs, tačiau 
paslaugos yra apmokamos iš sa-
vivaldybių biudžeto. Į šiuos cen-
trus kreipiasi kurtieji, kuriems 
reikalinga sudėtingesnė pagal-
bą (priežiūra namuose ir pan.) 
Šiuose centruose dirba darbuo-
tojai, mokantys gestų kalbą ir 
galintys teikti paslaugas kurtie-
siems. Suomijos kurčiųjų draugi-
ja glaudžiai bendradarbiauja su 
šiais paslaugų centrais ir derina 
paslaugų rūšis. 

Lietuvos kurčiųjų draugijos vadovai 
sėmėsi patirties Suomijoje bei Estijoje

Pasaulyje

Projektą finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija per EEE bei Norvegijos finansinius mechanizmus ir  iš dalies 
finansuoja Lietuva
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Suomijos kurčiųjų draugija 
turi savo naujienų skyrių, kurie 
leidžia kurčiųjų biuletenius bei 
informaciją gestų kalba. Suo-
mijoje atsisakyta tradicinio lai-
kraščio, jis yra pakeistas DVD 
formatu platinamu leidiniu. In-
formacija kurtiesiems filmuoja-
ma specialioje studijoje, įrašoma 
į DVD ir platinama paštu prenu-
meratoriams. Filmuojamos ne 
tik žinios, bet ir laidos vaikams, 
senjorams, serialai, kuriuose 
vaidina patys kurtieji. Buvome 
sužavėti studijos  dydžiu ir dar-
buotojų profesionalumu. Visi 7 
studijos darbuotojai yra kurtieji.

Kelioms valandoms susitiko-
me su Suomijos kurčiųjų drau-
gijos prezidentu Markku Joki-
nenu, kuris kartu yra ir Pasaulio 
kurčiųjų federacijos prezidentas. 
Ši federacija įsikūrusi Suomijos 
kurčiųjų draugijos patalpose ir 
yra iš dalies jos išlaikoma. Prezi-
dentas pristatė mums naujausią 
ir labiausiai aptariamą Europoje 
Neįgaliųjų teisių konvenciją bei 
jos įtaką kurčiųjų gerovei visoje 
Europoje. Žmonių teisių paskai-
ta buvo išties naudinga, kadangi 
Lietuvos atstovai dar nepakan-
kamai susipažinę su konvencijos 
nuostatomis ir jos teikiamomis 
galimybėmis. 

Vertimo paslaugos 
Suomijoje

Domėjomės viskuo, tad, be 
abejo, negalėjome apeiti svar-
baus kurtiesiems klausimo  - 
gestų kalbos vertimo paslaugų.

Suomijoje yra 800 vertėjų su 
vertėjo išsilavinimu, iš jų dirba 

400. Vidutiniškai vienam vertė-
jui tenka 10 kurčiųjų. Paslaugos 
yra nemokamos, už jas moka sa-
vivaldybė, kurioje buvo suteikta 
paslauga. Paslaugos teikiamos 
darbo dienomis nuo 7 iki 21 
valandos 2 pamainomis. Pagal 
įstatymą vienam kurčiajam pri-
klauso per metus 180 valandų 
nemokamų paslaugų. Prireikus 
daugiau, jis tiesiog rašo prašymą 
ir paslauga toliau skiriama ne-
mokamai. Paslaugos teikiamos 
pagal išankstinę registraciją. 
Kurčneregiai turi kitas vertėjas. 
Vertimo paslaugos teikiamos 3 
lygmenimis: savivaldybių (kai 
savivaldybėje įdarbinami vertė-
jai), privačių vertėjų centrų ir sa-
varankiškai dirbančių vertėjų. 

Yra įkurta gestų kalbos ver-
tėjų asociacija, kuri gina vertėjų 
teises. Tuo tarpu pati kurčių-
jų draugija yra įsteigusi savo 
„advokato“ etatą, kuris gina kur-
čiųjų teises dėl vertimo. Kurčiųjų 
draugija rūpinasi, kad kurčiųjų 
poreikiai būtų tenkinami koky-
biškai, o kurčiųjų bendruomenė 
galėtų teikti savo pastabas ir pa-
siūlymus vertėjų asociacijai. Be 
to, šis atstovas sprendžia ir as-
meninius kurčiųjų skundus dėl 
vertimo paslaugų.

Šių metų rugsėjo 1 d. Suomi-
joje įsigalios naujas gestų kalbos 
vertimo įstatymas, kuris aiškiai 
nustatys vertimo ribas, apimtis. 
Bus įsteigti 4 koordinaciniai pas-
laugų centrai, kurie priims už-
sakymus iš kurčiųjų ir juos per-
skirstys pagal sudėtingumą, tin-
kamiems vertėjams ir į tinkamus 
regionus. Naujovė ta, kad dabar 

kurtiesiems 
vertimo pa-
slaugos bus 
t e i k i a m o s 
ir kelionių 
metu (tiek 
verslo, tiek 
poilsio). Vi-
sas išlaidas 
a p m o k ė s 
saviva ldy-
bės . Tei-
k i a nt i e m s 
p a s l a u g a s 
v e r t ė j a m s 
nereikia pil-
dyti užsaky-
mo lapelių. 
Tačiau jie 
turi praneš-
ti žodžiu, 

kiek laiko 
teikė paslau-

gą. Visų užsakymų informacija 
kaupiama ir jos pagrindu ski-
riami atlyginimo priedai, kurie 
priklauso nuo išsilavinimo, dar-
bo stažo ir užsakymų skaičiaus 
per mėnesį. Visi vertėjai gauna 
vienodą minimalų atlyginimą, 
tačiau skiriasi jų priedai.

Vertimo paslaugos teikiamos 
ir nuotoliniu būdu, taip pat in-
ternetu, naudojant kamerą.

Vertėjai rengiami trijose 
aukštosiose mokyklose 4 metus. 
Vienos aukštosios mokyklos fi-
lialas įsikūręs Suomijos kurčiųjų 
draugijos patalpose.

Lietuvos delegacijos atstovai 
žavėjosi Suomijos sistema, ta-
čiau, pačių suomių nuomone, jie 
prie šių gerovių ėjo 30 metų. Tad 
Lietuvos pasiekimai dar ateityje, 
svarbu išvengti kitų padarytų 
klaidų.

Estijos kurčiųjų draugija
Grįždami į Lietuvą susitiko-

me su Estijos kurčiųjų draugi-
jos atstovais bei pasidomėjome 
dabartine padėtimi šioje šaly-
je. Sužinojome, kad ji Estijoje 
kol kas blogesnė nei Lietuvoje. 
Kurčiųjų draugijos įmonės ban-
krutavo, draugijos finansavimas 
labai mažas. Susitikę su Estijos 
kurčiųjų draugijos prezidentu 
Tiitu Pappu sužinojome ir apie 
vertimo paslaugų organizavi-
mą. Vienam asmeniui vertimo 
paslaugos ribojamos iki 16 val. 
per metus. Prireikus papildomų 
paslaugų kurčiasis už jas privalo 
mokėti. O kainos labai aukštos. 
1 valanda kainuoja apie 30 eurų. 

Todėl kurtieji stengiasi valandų 
neviršyti ir vertimui pasitelkia 
giminaičius, draugus. Paslaugos 
teikiamos griežtai - tiek, kiek 
buvo užsakyta. Pasibaigus laikui 
vertėjas atsistoja ir išeina. Kur-
tieji tuo labai piktinasi. 

Tačiau išgirdome, kad Estijo-
je sėkmingai įgyvendintas Estijos 
kurčiųjų draugijos ir Naciona-
linės televizijos projektas, kurio 
metu pradėtos transliuoti žinios 
gestų kalba, jos rengiamos pa-
čių kurčiųjų. Nuvykome į Estijos 
nacionalinę televiziją ir susipa-
žinome su kurčiaisiais diktoriais, 
projekto vadovais ir rengėjais. 

Europos Sąjungos finansuoto 
projekto lėšomis buvo parengti 
ir išmokyti 6 profesionalūs kur-
tieji diktoriai. Jie buvo mokomi 
6 mėnesius pagal specialią mo-
kymų programą. Pasibaigus mo-
kymams 2 diktoriai palikti dirb-
ti nacionalinėje televizijoje ir 
kasdien rengia 6 minučių žinias 
gestų kalba. Jie patys parenka 
įdomius reportažus, juos mon-
tuoja ir parengia tekstus. Žinios  
pateikiamos gestų kalba ir įgar-
sinamos.

Diktoriai išlaikomi naciona-
linės televizijos, jie pakeitė anks-
čiau dirbusius vertėjus. Pasak 
televizijos atstovų, papildomų 
išlaidų jie nepatiria, mat tai, kas 
buvo mokama vertėjams, dabar 
mokama kurtiesiems diktoriams. 
Žinios skaitomos tiesiogiai.

Ši naujovė perimta iš Suo-
mijos kolegų, kurie tokias žinias 
skaito jau daug metų. 

Lietuvos kurčiųjų draugijos 
domėjimasis šiuo projektu bu-
vo natūralus, kadangi jau daug 
metų siekiama pakeisti situaciją 
Lietuvoje.

Mokymų dalyviai pripažino, 
kad kelionės metu gautos žinios 
buvo labai naudingos ir sukėlė 
daug naujų minčių, kokiu keliu 
eiti siekiant Lietuvos kurčiųjų 
draugijos tobulėjimo. Visa kelio-
nė įgyvendino pagrindinį vyk-
domo projekto tikslą – tobulėti 
kartu. 

LKD Prezidentė 
Roma KLEČKOVSKAJA

Projekto koordinatorė 
Svetlana LITVINAITĖ

Projekto dalyvė 
Inga MINKEVIČIENĖ

Mokymų dalyviai - LKD organizacijų vadovai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos, Utenos 
bei Alytaus.
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Profesinis centras plačiai atvėrė duris

Balandžio 6-9 dienomis Vil-
niaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
reabilitaciniame profesinio moky-
mo centre vyko profesijos dienos. 
Šiemet jos išsiskyrė renginių gausa. 
Be išsamios pažinties su centre ren-
giamų profesijų subtilybėmis, buvo 
galima apžiūrėti kiekvienos jų dar-
bų parodą, balandžio 8 d. rytmetį 
stebėti profesijų viktoriną ar daly-
vauti konferencijos apie įsidarbini-
mo galimybes.  

Ypač nuotaikingai vyko vikto-
rina „Mūsų profesijos“. Kaip sakė 
pagrindinė viktorinos organiza-
torė ir renginio vedėja Violeta La-
gauskienė, renginys pamažu tampa 
tradicinis. Jo tikslas - sudominti ir 
paskatinti ugdytinius kuo daugiau 
sužinoti apie visas centre įdiegtas 
profesijas. Tarpusavyje varžėsi pen-
kių šiuo metu centre rengiamų pro-
fesijų atstovai: moteriškų drabužių 
siuvėjų, pastatų restauratorių, lei-
dybos darbuotojų, baldų apmušėjų, 
virėjų grupės. Varžovų grupės buvo 
nedidelės – tik po du dalyvius. Jie 
atliko teorines ir praktines užduo-
tis. Užduočių sąlygos buvo pateik-
tos raštu, suformuluotos žodžiu, 
centro darbuotoja V. Slovikienė 
taip pat jas vertė į gestų kalbą. Te-
orinę viktorinos dalį sudarė pen-
kiolika klausimų. Jie apėmė įvairias 
gyvenimo ir profesijų sritis. 

Didelio žiūrovų ir sirgalių su-
sidomėjimo sulaukė praktinės už-
duotys. Jų buvo penkios. Jas visas 

v ienijo  bendra 
taisyklė: užduotį 
atlikti kuo tiksliau 
per trumpiausią 
įmanomą laiką. 
Mokiniai rankiniu 
pjūkleliu pjaustė 
iš anksto faneros 
gabale nubraižytą 
geometrinę figūrą, 
iš pavienių raidžių 
rinko žodį „kom-
piuteris“, iš geome-
trinių figūrų dėlio-
jo plytelę, siuvo sa-
gą, stengėsi nulupti 
obuolį taip, kad  

žievės lupena būtų kuo ilgesnė.
Įdomu buvo stebėti dalyvių pa-

stangas ir audringas reakcijas, bet 
ne ką mažiau smalsu pamatyti, kaip 
profesijos mokytojai sirgo už savo 
mokinius. Šiemet komisijos pir-
mininkės pareigos buvo patikėtos 
lietuvių kalbos mokytojai Žibutei 
Ubavičienei, jai talkino profesijos 
mokytojai Jonas Gilys ir Edmundas 
Tautvydas. 

Žiuri priėjo išvados, kad šiemet 
geriausia iš geriausių yra leidybos 
darbuotojų grupė, kurią sudarė 
pirmakursiai Agnė Krikštaponytė 
ir Mindaugas Grigaitis. Žinia bu-
vo sutikta skirtingai. Vieni, aišku 
džiūgavo, o kiti bandė slėpti nu-
sivylimo ašaras. Svarbu, kad be 
dovanų neliko nė viena dalyvių 
grupė, paskatintos visos.  

Tądien mokykloje viešėję 
svečiai iš karto po renginio pa-
traukė į auditoriją, kurioje veikė 
mokinių profesinių darbų paro-
da. Ko tik čia nebuvo! Įvairiais 
motyvais dekoruotų dovanų dė-
žučių, siuvinėtų paveikslų, pava-
sarinių ir velykinių kompozici-
jų, veltinių darbelių, karpinių... 
Ypač į akį krito siuvėjų darbai. 
Švarumu išsiskyrė stalių rank-
darbiai.  

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ    

Susipažinimo ir bendravimo savaitė 
KAKNUC

Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centras 2010 m. gegužės 31 d. 

– birželio 4 d. organizuoja susipažinimo ir ben-
dravimo savaitę su būsimaisiais savo mokiniais ir 

jų tėveliais. 
Šios savaitės metu būsimieji mokiniai susipa-

žins su centru, būsima mokytoja ir kitais vaikais. Į 
centro parengiamąją  klasę priimami 7 metų vaikai. Čia vaikams sutei-
kiamas pagrindinis išsilavinimas. Vaikų apgyvendinimas ir maitinimas 
centre nemokamas. Taip pat priimame klausos sutrikimą turinčius vai-
kus ir į vyresnes klases.

Nuoširdžiai kviečiame tėvelius ir mokinius apsilankyti mūsų ugdy-
mo centre.

                                                    Direktorė Laimutė Gervinskienė

Viktorinoje „Mūsų profesijos“ tarpusavyje varžėsi 
penkių šiuo metu centre rengiamų profesijų atstovai.

Kviečiame mokytis Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų reabilitaciniame profesinio mokymo centre!

Specialybės:
Leidybos darbuotojas »
Moteriškų drabužių siuvėjas »
Pastatų restauratorius »
Dailiųjų rankdarbių gamintojas »
Baldų apmušėjas »
Virėjas »

Privalumai:
Stojamųjų egzaminų nėra  »
Mokymo trukmė – 3 metai. »
Priimami jaunuoliai nuo 16 metų be pagrindinio išsilavi- »

nimo ir baigę pagrindinę, vidurinę ar specialiąją mokyklas.
Nemokamas gyvenimas bendrabutyje. »
Nemokamas maitinimas 4 kartus per dieną. »
Visi renginiai moksleiviams vyksta gestų kalba. »
Reikalingi dokumentai: gimimo liudijimas arba pasas,  »

mokslo baigimo pažymėjimas, medicininė pažyma 086/a, au-
diograma, invalidumo pažymėjimas, 4 nuotraukos (3x4), pažy-
ma apie šeimos sudėtį, pažyma apie socialinę. padėtį (ar socialiai 
remtinas), karo prievolininko dokumento kopija.

Dokumentai dėl stojimo priimami kiekvieną darbo dieną  »
nuo 9.00 iki 15.00 val.

Priėmimo komisija dirbs: gegužės 14 d., birželio 4, 18 d. , liepos 10, 
24 d., rugpjūčio 7, 28, 31 d. nuo 9.00 iki 15.00 val.

Centro adresas: Šilo g. 24, LT-10317,Vilnius
Tel.: (8~5) 271 0802, 271 0967, Faksas: (8 ~ 5) 271 1191
El. p: deaf-center@takas.lt

Apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje: 
www.kpmc.vilnius.lm.lt 


