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 Tomas Dovydaitis (iš kairės), Kristina Dovydaitytė ir Kazimieras Dauskurtas.

Surdopedagogai dalijosi  
 darbo patirtimi

6-7, 16 p.

Dėl siuntimo į palaikomąją 
 reabilitaciją - kryžiaus keliai

4 p.

JAV ambasadorė  žavėjo  
paprastumu

8 p.

Iš spalio 29 – lapkričio  5 dienomis Bucheone (Pietų Korėjos Respublika) 
vykusio Pasaulio kurčiųjų badmintono čempionato Lietuvos rinktinė grįžo 
su keturiais medaliais. 

Komandinėje įskaitoje mūsų sportininkai iškovojo bronzos medalį. Jie 
aplenkė daugybę  Azijos valstybių, kurios badmintono tėvyne laiko savo šalį. 

Aukso medalį pelnė mišrus lietuvių dvejetas – sesuo ir brolis Kristina 
ir Tomas Dovydaičiai. K. Dovydaitytės ir Kazimiero Dauskurto sąskaitos 
individualiose rungtyse pasipildė čempionato sidabro medaliais. Rinkti-
nės treneris Antanas Narvilas džiūgauja: „Geresnio rezultato ir negalėjom 
tikėtis“.

GERBIAMI SKAITYTOJAI!

Užsiprenumeruokite “Akiratį” 2012 metams!  
Laikraščio „Akiratis“ (indeksas 0002) prenumeratos kaina 

12 mėn. – 21 Lt,  6 mėn. – 10,5 Lt.
Užsiprenumeruoti laikraštį galite visuose “Lietuvos pašto” skyriuose 

iki gruodžio 20 d. 
Laikraštį  galite užsisakyti Kauno bei Vilniaus kurčiųjų  

reabilitacijos centruose. 

Plačiau skaitykite 10 p.

Badmintonininkų pergalės 
Pietų Korėjoje
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TITRAI IR GESTAI: LKD 
lapkričio pradžioje išsiuntė 140 
raštų, atskirai kreipdamasi į kie-
kvieną Seimo narį. Draugija tei-
gia esanti nepatenkinta tvarka, 
kad Lietuvoje iki šiol netaikomos 
titruojamų ar verčiamų į lietuvių 
gestų kalbą laidų kvotos ne tik 
privatiems transliuotojams, bet 
ir Nacionaliniam radijui ir televi-
zijai, kurio veiklą reglamentuoja 
Lietuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos įstatymas. Raštą pasi-
rašiusi prezidentė R. Klečkovskaja 
skundžiasi, kad LKD jau ne kartą 
yra kreipusis į įvairias institucijas 
su prašymu dėl įstatymo keitimo 
ir papildymo. Tačiau į raštus nere-
aguojama, arba įstatymo keitimas 
atidedamas dėl lėšų stygiaus. Taip 
pat rašte seimūnai informuojami, 
kad 2011 m. Neįgaliųjų reikalų de-
partamentas iš Lietuvių gestų kal-
bos vartojimo ir vertėjų paslaugų 
teikimo programos lėšų įsigijo ti-
travimo įrangą, kurią yra numatęs 
perduoti naudoti Lietuvos radijui 
ir televizijai. Šiai įrangai panau-
doti 2012 m. papildomai iš vals-
tybės biudžeto reikia 300 tūkst. 
litų. Draugija ne tik prašo pritar-
ti papildomų lėšų skyrimui, kad 
įranga būtų tikslingai naudojama, 
bet taip pat ragina parlamentarus 
inicijuoti minėto įstatymo keitimą 
bei nustatyti privalomą titravimo 
bei vertimo į lietuvių gestų kalbą 
apimtį nacionaliniam transliuo-
tojui. Tuomet neliktų būtinybės 
kasmet prašyti papildomų lėšų 
– nacionalinis transliuotojas, for-
muodamas metinį biudžetą, šias 
išlaidas įskaičiuotų pats.

Kol laikraštis buvo rengiamas 
spaudai, Draugiją pasiekė Seimo 
narės D. Mikutienės elektroninis 
laiškas. Parlamentarė, be kita ko, 
rašo: „Noriu Jus informuoti, kad 
lapkričio 5 d. registravau pasiūly-
mą biudžetui dėl papildomų lėšų 
skyrimo laidų titravimo paslaugų 
teikimo užtikrinimui LNRT. Sei-
mo Socialinių reikalų ir darbo 
komitetas šiam pasiūlymui pri-
tarė. Dabar lauksime Biudžeto ir 
finansų komiteto bei Vyriausybės 
sprendimo. Apie priimtus spren-
dimus informuosiu papildomai.“

FINANSAVIMAS: Tarptau-
tinei kurčiųjų dienai paminėti 

Seime organizuotoje apskritojo 
stalo diskusijoje Seimo Socialinių 
reikalų ir darbo komiteto pirmi-
ninkas R. J. Dagys žadėjo kar-
tu su Finansų ministerija ieškoti 
sprendimo, kaip apeiti Asociacijų 
įstatymą ir sudaryti sąlygas LKD 
kalendorinių metų pradžioje fi-
nansuoti savo teritorines organi-
zacijas iki tol, kol patvirtinamas 
valstybės biudžetas ir pradedamas 
nevyriausybinių organizacijų fi-
nansavimas. Deja, matyt, žadėtas 
pasitarimas neįvyko arba baigėsi 
be rezultatų, nes Seimo Socialinių 
reikalų ir darbo komitetas atsiun-
tė kopiją rašto, kuriuo kreipėsi į 
LR Vyriausybę, prašydamas išna-
grinėti LKD prašymą ir informuo-
ti pareiškėją bei Komitetą apie 
prašymo nagrinėjimo rezultatus.

ATLYGINIMAI: analogiškai 
buvo pasielgta ir su prašymu di-
dinti socialinių darbuotojų tar-
nybinių atlyginimų koeficientus, 
nustatytus dar 1993 m. Turbūt nė-
ra nė vienos profesijos atstovų ar 
organizacijų, kurioms per 17 metų 
nebūtų buvę didinami atlygini-
mai, bet tik ne nevyriausybinio 
sektoriaus darbuotojams. Deja, ir 
šįkart Seimo Socialinių reikalų ir 
darbo komitetas neprisiėmė jokių 
įsipareigojimų dėl neįgaliųjų siste-
mos. Draugijos raštą „Dėl infor-
mavimo tarpininko pareigybės“ 
persiuntė svarstyti LR Vyriausy-
bei, o ši „nuleido“ jį dar žemiau 
– Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijai, kuri į prašymus didinti 
neįgaliųjų sistemos darbuotojams 
atlyginimus jau daugelį metų at-
sako tyla.

AUTOMOBILIAI: Vilniaus 
m. savivaldybės administracijos 
Miesto ūkio ir transporto depar-
tamento Eismo organizavimo sky-
riaus vedėjas T. Kamaitis Draugi-
jai atsiuntė atsakymą, jog neprieš-
tarauja LKD siūlymui Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
„nustatytoje tvarkoje padidinti 
nedarbingumo lygį iki 35 procen-
tų, kad klausos negalią turintiems 
asmenims būtų galima naudotis 
ženklu „Neįgalusis“ pažymėtomis 
stovėjimo vietomis“.

Taip pat informuoja, kad sky-
rius Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai „raštu pateikė siūlymą 
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papildomai svarstyti tikslingumus 
keisti esamą tvarką, išduodant ne-
įgaliųjų asmenų automobilių sta-
tymo korteles darbingo amžiaus 
asmenims ir pensijos amžių su-
kakusiems asmenims, kuriems iki 
senatvės pensijos amžiaus buvo 
nustatytas iki 35 procentų darbin-
gumo lygis ir kurie patys vairuoja 
lengvuosius automobilius“.

INFORMACIJA: sprendžiant 
iš Lietuvos savivaldybių asocia-
cijos atsakymo į Draugijos pra-
šymą įrengti „bėgančiąją eilutę“ 
visuomeniniame transporte, arti-
miausiu metu informacijos auto-
busuose ir troleibusuose daugiau 
neatsiras. Štai Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos miestų savivaldybės vi-
suomeniniame transporte įrengta 
vaizdinė informacijos sistema. 
Visos kitos savivaldybės pripa-
žino, kad ji neįrengta. Taip pat iš 
savivaldybių surinkta informacija 
leidžia teigti, kad „daugumos ve-
žėjų turimas transporto priemo-
nių amžius svyruoja nuo 5 iki 30 
metų“. Esą ekonomiškai netiks-
linga  susidėvėjusiose transporto 
priemonėse diegti brangiai, net 15 
tūkst. Lt, kainuojančią įrangą. Pa-
siteisinimų bei pateisinimų sąra-
šas ilgas, ir jis baigiamas apgailes-
tavimu, kad „dabartinė ekonomi-
nė finansinė šalies  ir savivaldybių 
padėtis neleidžia tenkinti įvairių 
visuomenės grupių poreikių“. Šiek 
tiek vilties Draugiją pasiekė tik iš 
Alytaus ir Palangos miestų savi-
valdybių, kurios nurodė „svars-
tysiančios galimybę į konkurso 
naujam vežėjui parinkti sąlygas 
įrašyti reikalavimą dėl vaizdinės 
informacijos sistemos įrengimo“.

PATIKRA: LKD Respublikinė 
valdyba  iš Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos (SAM) gavo atsakymą, 
kuriame informuojama, kad nau-
jagimių klausos patikros įgyven-
dinimas nenustumtas į šalį. Pasak 
SAM ministro Raimondo Šukio, 
ministerijos specialistai aktyviai 
dalyvauja tarpžinybėse darbo gru-
pėse, kurios ir nagrinėja visuoti-
nės naujagimių klausos patikros 
įgyvendinimą. Štai Švietimo ir 
mokslo ministerijos iniciatyva su-
daryta darbo grupė baigia derinti 
Kompleksiškai teikiamos švieti-
mo pagalbos, socialinės paramos, 
sveikatos priežiūros paslaugų 
ikimokyklinio ir priešmokykli-
nio amžiaus vaikams ir jų tėvams 
(globėjams) tvarkos aprašą. Pa-
čios SAM iniciatyva suburta dar-

bo grupė, kurios sudėtyje yra uni-
versitetų klinikų specialistai, Soci-
alinės apsaugos ir darbo, Švietimo 
ir mokslo ministerijų bei Lietuvos 
šeimų, auginančių kurčius ir ne-
prigirdinčius vaikus, bendrijos 
PAGAVA atstovai, nagrinėja vi-
suotinės naujagimių klausos pati-
kros įgyvendinimo organizacinius 
klausimus.

KLAUSOS APARATAI: tam 
pačiame rašte SAM informuoja, 
kad 2010 m. centralizuotai perka-
miems klausos aparatams  skiria-
mos lėšos sumažėjo daugiau nei 
30 proc., todėl 2011 m. susidarė 
eilės jiems įsigyti. „Tačiau tai ne-
palietė,- rašoma atsakyme,- vaikų, 
kaip itin svarbios socialinės gru-
pės – jų klausos aparatų poreikis 
yra visiškai tenkinamas.“ Bet vil-
tingų pažadų ministras neduoda: 
„ Valstybinės ligonių kasos dėl 
ribotų iš PSDF biudžeto skiriamų 
lėšų klausos aparatams pirkti ne-
gali įsigyti pačių moderniausių, 
3-8 tūkstančius litų kainuojančių 
klausos aparatų, tačiau analogi-
niai klausos aparatai vaikams jau 
neperkami – visi jiems skiriami 
klausos aparatai yra skaitmeni-
niai.“ Iš rašto matyti, kad pagaliau 
įteisinta ir alternatyva, t.y. šią me-
dicinos pagalbos priemonę paci-
entas gali įsigyti ir savo lėšomis. 
Bet jam bus kompensuojama tik 
suma, kuri atitinka VLK centra-
lizuotai perkamo klausos aparato 
bazinę kainą.  O tai yra itin maži 
pinigai.

Raštas baigiamas taip pat jo-
kių permainų į gera nežadančia 
žinia: „Klausimą dėl modernių, 
keliskart brangesnių klausos apa-
ratų centralizuoto pirkimo, - tei-
gia ministras,- tuo pačiu ir dides-
nių bazinių kainų nustatymo bus 
galima svarstyti tik pagerėjus fi-
nansavimui (...).“

STAŽUOTĖ: rugpjūčio mė-
nesio „Akiratyje “ informavome 
apie tai, kad  Panevėžio kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos (PKNPM)gestų kalbos 
mokytojas Vilius Glušokas gavo 
Gallaudet‘o (JAV) universiteto de-
kano Carol J. Erting Ph. D. kvieti-
mą stažuotis Gallaudet‘o univer-
sitete. Stažuotė turėjo prasidėti 
spalio 1 d. ir baigtis gruodžio 31 
d. Deja, iškilus problemoms dėl 
vizos išdavimo, stažuotė nukelta 
vėlesniam  laikui.

NUMERIAI: nuo šiol gir-
dintieji į Vilniaus KRC gali prisi-

skambinti tik 2 laidinio ryšio te-
lefono  numeriais: tel./faks. (8 5) 
261 37 06 (direktorė ir buhalterė); 
tel. (8 5) 262 64 07 (bendras).

O štai į Surdologijos centrą, 
be jau įprasto numerio (8 5) 261 
63 49, galima prisiskambinti dar 
vienu numeriu (8 5) 268 38 11.  

FESTIVALIS: vis dėlto, prie-
šingai nei spalio mėnesio infor-
macija mėnraštyje, Vilniaus KRC 
pantomimos teatras „Mimika“ 
vyksta į Čekiją dalyvauti lapkri-
čio 16-20 dienomis vyksiančiame 
21-ajame tarptautiniame kurčiųjų 
teatrų pantomimos festivalyje. Še-
šių žmonių trupė rodys režisierės 
J. Mažeikienės bei choreografo 
M. Svirskio parengtą spektaklį  
„Apie tai“. 

Galimybė vykti atsirado, kai 
Čekijoje gyvenantis lietuvis vers-
lininkas, kurio motina kurčioji, 
sumokėjo už vilniečius dalyvio 
nario mokestį – 600 EUR. Dabar 
vilniečiams kainuos tik kelionė. 
Grupės vadovė – Vilniaus KRC 
darbuotoja O. Karmazaitė.

PROJEKTAS: Vilniaus KRC 
Tarptautinei jaunimo bendradar-
biavimo agentūrai įteikė projektą, 
kurį parengė savanorė kurčioji L. 
Valytė (jai talkino Vilniaus KRC 
darbuotoja R. Kuralavičiūtė). 
Projekto tikslas – kurčiųjų jauni-
mo asmeninių įgūdžių ugdymas. 
Projektas vadinasi „Geriau pažink 
save ir kitus“. Jei projektas laimės 
ir bus finansuojamas, kurčias jau-
nimas tiksi mokymais sustiprinti 
savo žinias, ypač psichologijos 
srities. Tarp planuojamų kviesti 
seminarų lektorių yra ir kurčio-
sios vokietės psichologės S. Fry-
drich (Friedrich) pavardė. 

LGK  LINGVISTIKOS GRU-
PĖ: socialiniame tinkle feisbuke 
(„Facebook“) egzistuoja Lietuvių 
gestų kalbos (LGK) lingvistikos 
grupė. LGK  lingvistikos grupė 
iš esmės yra ryšys tarp tų, kurie 
trokšta žinių ar domisi LGK ges-
totyra. Tai vieta, kur entuziastai, 
kurčiųjų bendruomenės nariai, 
studentai ir lingvistika besido-
mintys gali dalytis idėjomis, ži-
niomis, tyrinėti, nagrinėti, pritar-
ti, ginčytis, išreikšti savo nuomo-
nę ir t. t.

Šioje grupėje yra 357 nariai, 
ir jų vis daugėja, nes daugiausia 
nuomonės, debatai išreiškiami 
vaizdo žinutėmis lietuvių gestų 
kalba. 

Besidomintys gali prisijungti 
įvedę feisbuko paieškos langelyje 
(www.facebook.com) "LGK lietu-
vių gestų kalba“ arba surinkę nuo-
rodą: http://www.facebook.com/
groups/153802494690243/ 

LGK: jau įpusėjo, o kai kur 
net baigėsi dauguma antro pus-
mečio lietuvių gestų kalbos kursų 
viešąsias paslaugas teikiantiems 
specialistams ir miesto žmonėms. 
Nuo rugsėjo daugiausia jų vyksta 
Vilniuje ir Kaune. Suskaičiuota, 
kad  keturiose surdopedagogų ir 
kurčiųjų mokytojų grupėse LGK 
žinias tobulina 41 asmuo. 

Lapkričio 21 d. prasidės LGK 
kursai Šiaulių universiteto Tęsti-
nių studijų instituto klausytojams 
surdopedagogams. Taip pat LGK 
mokosi 40 socialinių darbuotojų 
ir baigė arba mokosi 50 polici-
ninkų. Gruodžio 5 d. į mokymus 
Kaune susiburs dar viena polici-
ninkų grupė.

Lektoriai A. Bražinskas ir R. Leonavičienė bei Kauno apskrities VPK Jonavos 
rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos 
poskyrio tyrėja, patrulės, specialistės. Pareigūnės mokėsi lietuvių gestų 
klabos lapkričio 7–11 d. Atsidėkodamos lektoriams išlankstė ir padovanojo 
popierinę paukštę bei įteikė gėlių. Rankų darbo dovaną jūs matote A. 
Bražinsko rankose. 
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Dėl siuntimo į palaikomąją reabilitaciją - 
kryžiaus keliai

Spalio mėnesio „Akira-
tyje“ spausdinti straipsniai 
apie kurčiųjų galimybes vyk-
ti į palaikomąją reabilitaciją 
sulaukė atgarsių. Į redakciją 
kreipėsi neprigirdinti Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos 
narė Aelita Paulauskienė ir 
papasakojo, kokius kryžiaus 
kelius jai teko nueiti, kad 
gautų siuntimą į palaiko-
mąją reabilitaciją. 

Dėl ausų ir nervų ligų ne vieną 
operaciją išgyvenusi Aelita anks-
čiau siuntimus į sanatoriją gauda-
vo be vargo. Rūpesčiai prasidėjo 
po to, kai ji 2006 m. įsiregistravo 
Vilniuje esančioje šeimos kliniko-
je Rudaminos pirminės sveikatos 
priežiūros centre (PSPC). 

Aelita pasakojo, kad kai dėl 
siuntimo į palaikomąją reabilitaci-
ją kreipdavosi į Rudaminos PSPC, 
gydytojai su ja imdavo kalbėti apie 
visai kitą reabilitaciją (reabilitaciją 
II ir reabilitaciją III) ir aiškindavo, 
jog ji skiriama tik trejus metus po 
neįgalumo suteikimo, taigi Aelitai 
nepriklauso. Nors pacientė pra-
šė visai kitos rūšies reabilitacijos 
– palaikomosios, gydytojai su ja 
kalbėdavo tik apie reabilitaciją II ir 
reabilitaciją III.

2009 m. Aelita gydėsi ligoni-
nėje ir nervų ligų gydytojas reko-
mendavo tęsti sanatorinį gydymą. 
Tuomet ji gavo siuntimą pas reabi-
litologę. Ši parašė rekomendacijas, 
kad pacientei priklauso palaiko-
moji reabilitacija.  Reabilitologės 
išvadas Aelita pateikė nuėjusi pas 
savo šeimos gydytoją dėl siuntimo 
į reabilitaciją. 

Apie vizitą pas šeimos gydytoją 
Aelita pasakojo: „Nesitikėjau to-
kio melo. Pradėjo man rašyti kaž-
ką apie ambulatorinį gydymą. Su 

ja pradėjau ginčytis. Reabilitologė 
parašė, kadangi mano darbingu-
mas 35 proc., man priklauso 100 
proc. kompensuojama palaikomoji 
reabilitacija. Šeimos gydytoja pra-
dėjo išsisukinėti. Paskui ėmė  me-
luoti, kad man nepriklauso, jog da-
bar taip gydo tik tuos, kurie turi iki 
20 proc. darbingumą - I neįgalumo 
grupę. Aš užpykau. Aukštąjį išsila-
vinimą tam ir įgijau, kad man nie-
kas nedrįstų meluoti, kad galėčiau 
įstatymus pažiūrėti ir išsiaiškinti, 
kokių turiu teisių.“

Iš šeimos gydytojos Aelita vėl 
nulėkė pas reabilitologę išsiaiškin-
ti, ar šeimos gydytojas tokioje situ-
acijoje gali atsisakyti rašyti siunti-
mą. Reabilitologė bandė pasiklaus-
ti ligonių kasų, tačiau nepavyko 
prisiskambinti. Tuomet pati Aelita 
nuėjo į ligonių kasas. Ten jai paaiš-
kino, kad gydytojas gali atsisakyti 
siųsti į palaikomąją reabilitaciją tik 
tuo atveju, jei Rudaminos PSPC iš-
naudojo savo reabilitacijai skirtas 
lėšas. Tačiau šeimos klinikoje Aeli-
tai nieko nesakė apie lėšų trūkumą 
ir nepaaiškino, jog trūkstant lėšų 
galima įsirašyti į eilę, bet melavo, 
kad pasikeitė įstatymai ir kad re-

abilitacija jai apskri-
tai nepriklauso. 

Po apsilankymo 
ligonių kasose Aelita 
grįžo į Rudaminos 
PSPC, tačiau ten vėl 
susidūrė su bandy-
mais meluoti. Galu-
tinai užpykusi Aelita 
dar kartą apsilankė 
ligonių kasose ir pa-
rašė skundą. Jame 
prašė paaiškinti, ar 
šeimos gydytojas tu-
ri teisę atsisakyti iš-
duoti siuntimą į pa-
laikomąją reabilita-
ciją ir ar tiesa, kad ji 
priklauso tik tiems, 
kurių darbingumas 
iki 20 proc. Aelita 
pareikalavo, kad jai 

būtų atsakyta raštu, ar pasikeitė 
įstatymai ir kodėl ligonių kasų tin-
klalapyje apie tai neinformuojama. 

Kitą dieną vėl nuėjusi į Ruda-
minos PSPC ji sužinojo, kad siun-
timą į palaikomąją reabilitaciją ji 
gaus. Taigi tąkart Aelita į sanatoriją 
išvyko tik po skandalų ir skundų ra-
šymo. 

Tačiau Aelita turi aukštąjį iš-
silavinimą, išmano įstatymus, pri-
girdi ir gali susišnekėti. Ką tokioje 
situacijoje daryti kurčiajam, kuris 
net negali be vertėjo pagalbos susi-
kalbėti su gydytojais?

Aelitos nuomone, kurtiesiems 
turėtų padėti reabilitacijos centrų 
darbuotojai. Ji siūlo reabilitacijos 
centrams parengti palaikomosios 
reabilitacijos prašymo šablonus. 
Prašyme turėtų būti nurodyta, 
kokiais teisės aktais remiantis neį-
galusis prašo palaikomosios reabi-
litacijos, kad gydymo įstaigos su-
prastų, jog besikreipiantis asmuo 
žino savo teises. Taip pat reikėtų 
reikalauti, kad gydymo įstaiga at-
sakytų raštu, ar patenkins prašy-
mą ir kokiu būdu, o jei ne, tegu 

nurodo priežastis, kodėl atsisako 
tenkinti neįgaliojo prašymą skirti 
palaikomąją reabilitaciją arba įra-
šyti jį į eilę.  

„Akiračio“ pašnekovė įsiti-
kinusi, jei viskas būtų įforminta 
raštu, galima būtų procesą kontro-
liuoti ir kreiptis į ligonių kasas dėl 
paaiškinimo, kodėl vienu ar kitu 
atveju atsisakyta išduoti siuntimą į 
palaikomąją reabilitaciją. 

„Tokia tvarka, kai gydytojas 
gali bet ką pasakyti žodžiu, suda-
ro sąlygas gydytojams savavaliauti. 
Kaip po to įrodyti, kad gydytojas 
nesakė pacientui tiesos?“ -  savo 
karčia patirtimi dalijosi Aelita. 

Kad toks kaip Aelitos atvejis, 
kai gydytojai nesako tiesos paci-
entams, nėra vienintelis, įrodo iš 
penkių didžiųjų miestų reabilita-
cijos centrų „Akiračio“ redakcijos 
gauti laiškai. Visuose juose nuro-
doma, jog poliklinikose kurtieji 
negauna siuntimų motyvuojant 
tuo, kad trūksta lėšų arba reabili-
tacija kurtiesiems nepriklauso. Vis 
dėlto, kaip rodo Aelitos pavyzdys, 
gauti siuntimus į palaikomąją re-
abilitaciją yra įmanoma, tik reikia 
žinoti savo teises ir drąsiai reika-
lauti. 

Nuo kitų metų keičiasi kurčių-
jų organizacijų finansavimas – lė-
šas jos gaus iš savivaldybių. Infor-
macijos kurtiesiems apie jų teises 
teikimas ir pagalba tomis teisėmis 
pasinaudoti (taip pat ir gaunant 
siuntimus į reabilitaciją) galėtų bū-
ti dar vienas svarbus argumentas 
įrodinėjant, kokie svarbūs kurčių-
jų bendruomenei yra reabilitacijos 
centrų darbuotojai.

Artimiausiu metu į Lietuvos 
kurčiųjų draugijos tinklalapio 
www.lkd.lt rubriką „Sveikata“  bus 
įdėtas palaikomosios reabilitacijos 
prašymo šablonas, kurį, pasitelkusi 
į pagalbą juristą,  parengė Aelita. 

Agnė KARVELYTĖ

Spalio 27 d. Europos Par-
lamente Strasbūre perskaitytas 
pranešimas, kuris aprėpia daugelį 
neįgaliesiems opių klausimų, to-
kių kaip švietimas, užimtumas, 
integracija, tinkamas aplinkos 
pritaikymas, pagalba šeimos na-
riams. Europos Parlamento so-
cialdemokratų frakcija paskyrė 

europarlamentarę Viliją Blinke-
vičiūtę papildoma pranešėja šiuo 
klausimu. Pranešimui ji teikė 
pastabas ir pasiūlymus, o su jo 
turiniu supažindino SADM ir ne-
įgaliųjų organizacijas.

Kalbėdami apie neįgalių žmo-
nių prieinamumą prie informa-
cijos, Europos Parlamento nariai 
reiškė susirūpinimą mažomis sub-

titrų ir įgarsinimo galimybėmis 
Europos Sąjungos televizijos ka-
naluose. Jie sutarė siekti užtikrin-
ti didesnį žiniasklaidos paslaugų 
prieinamumą žmonėms su klausos 
ar regėjimo negalia. EP nariai ra-
gina Komisiją numatyti specialias 
finansavimo galimybes visuome-
niniams ir privatiems transliuo-
tojams, kad jie galėtų padengti jų 

programų subtitravimo ir įgarsini-
mo įdiegimo išlaidas. 

Pranešime taip pat pabrėžia-
ma, kad reikia vartotojams palan-
kių interneto svetainių akliesiems 
ir elektroniniu būdu prieinamų in-
ternete gestų kalbos paslaugų. 

 
Akiračio“ inf.

Sveikata

Europarlamentarė iš Lietuvos remia LKD siekius

Aelita Paulauskienė ragina savo likimo draugus 
kovoti už  teisę gauti  palaikomąją reabilitaciją.
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Savanoriai Neįkainojama savanorio patirtis
Mūsų mažame kurčių-

jų ir neprigirdinčiųjų pa-
saulyje atsiradęs drąsuolis 
neprigirdintis pasiekė savo 
tikslą ir tapo Europos krep-
šinio čempionato, kuris vyko 
rugpjūčio 31- rugsėjo 18 d. 
Lietuvoje, savanoriu. Sa-
vanoriavimas Naujininkų 
vidurinės mokyklos abitu-
rientui Šarūnui Paulauskui 
nepakeitė ateities planų, 
tačiau jam tai buvo įdomi 
ir naudinga patirtis.

Kurčiųjų šeimoje augęs nepri-
girdintis Šarūnas mokosi bendrojo 
lavinimo mokykloje, bet moka gerai 
gestų kalbą. Jis planuoja studijuoti 
VGTU, nori tapti statybos inžinie-
riumi.

Šarūnas savanoriavo nuo rug-
sėjo 7-os iki 12 dienos „Siemens“ 
arenoje. Šio įtempto ir įdomaus 
darbo įspūdžiai jam išliks visam 
gyvenimui. 

Europos krepšinio čempi-
onato savanorį Š. Paulauską 
kalbina „Akiračio“ jaunimo 
korespondentė Emilija Kis-
nieriūtė.

Kas tave paskatino tapti Eu-
ropos krepšinio čempionato sa-
vanoriu?

Kovo mėnesį netyčia aptikau 
registraciją į savanoriavimo at-
ranką. Maniau, kad nepateksiu, 
bet vis tiek bandžiau laimę. Labai 
laukiau lemtingos dienos, kai tu-
rėjo ateiti laiškas su kvietimu į ba-
landžio mėnesio mokymus Kaune. 
Mane išrinko, bet džiaugiausi san-
tūriai, nes įveikiau tik pirmąjį eta-
pą. Tik po Kauno mokymų turėjo 
paaiškėti, kas pateks. Mokymai 
praėjo sėkmingai, mane pakvietė 
būti savanoriu. Į atranką registra-
vosi apie 6000 žmonių, į Kauną 
pateko 2000, o iš jų atrinko 1500 
savanorių. Čempionato varžybose 
Kaune ir Vilniuje dirbo savanorių 
ir iš kitų šalių.

Kodėl taip norėjai tapti sava-
noriu?

Norėjau būti didžiausio sporto 
renginio Lietuvos istorijoje dalimi, 
pamatyti užkulisius, įgauti patir-
ties ir išvysti iš arti visas krepšinio 
žvaigždes. 

Kas labiausiai kaip savano-
riui padarė įspūdį?

Jau pats Europos čempiona-
tas - didžiulis įvykis. Tiek daug 
žvaigždžių vienoje vietoje. Ir 
krepšinio sirgaliai ypatingi:net už 
menką pagalbą jie nusišypsodavo 
ir padėkodavo, o tai  suteikdavo 
stimulą dar geriau atlikti savo dar-

bą. Taip pat stebino čempionato 
organizuotumas, nes atrodė, kad 
tokio masto renginį be didesnių 
nesklandumų labai sunku organi-
zuoti. Tačiau per čempionatą ne-
buvo nė vieno nesusipratimo ar 
klaidų.

Kokį garsiausią krepšininką 
pirmą kartą išvydai ir paprašei jo 
autografo?

Daug garsių žvaigždžių pama-
čiau vienoje vietoje, išskirčiau gal 
tik Vokietijos krepšininką Dirką 
Novickį (Nowitzki), žaidžiantį 
NBA. Gavau jo autografą, labai juo 
džiaugiuosi, net įsirėminau.

Ar buvo nuostabiausia diena, 
kurios niekada nepamirši?

Visos dienos buvo  nuostabios, 
tų dienų niekada nepamiršiu. Dir-
bau rugsėjo 7-12 dienomis, po 12 
valandų per parą. 

Ar buvo keblumų su girdin-
čiais žiūrovais? Jei taip, apie tai 
papasakok.

Su girdinčiais žmonėmis ne-
buvo problemų. Gal tik kartą ki-
tą teko prašyti pakartoti, ką sakė. 
Reikėjo kalbėti tiek angliškai, tiek 
lietuviškai. Taip pat buvo žmonių, 
mokančių tik savo gimtąją kalbą, 
dėl to teko kalbėtis gestais. (Kar-
tais gerai mokėti ir gestų kalbą ). 
Tačiau viskas praėjo sklandžiai.

Ar buvo verta dirbti savano-
riu? Kodėl?

 Taip, išties buvo verta. Tiesą 
sakant, net nemaniau, kad bus taip 
įdomu. Galiausiai tiek žvaigždžių 
kartu pamatyti, gal tai – vienintelė 
galimybė gyvenime.

Ar mokslo pradžia nesutruk-
dė savanoriauti? Ar pavyko susi-

tarti su mokytojais, kad išleistų 
tave toliau savanoriauti iki pus-
finalio?

Nesutrukdė, mat buvo dar tik 
mokslo metų pradžia. Mokytojų 
neprašiau leidimo, nes organizato-
riai pažadėjo duoti pateisinamąjį 
raštelį. Kai viskas baigėsi, paro-
džiau mokytojams. 

Kaip reagavo tėveliai, moky-
tojai, artimieji ir draugai? Ar ta-
ve palaikė? 

Iš pradžių mama neapsidžiau-
gė, kad patekau į savanorių grupę. 
Ji manė, jog dirbsiu mėnesį ir nuo 
to nukentės mokslai. Vėliau suži-
nojusi, kad viso labo tik 7 dienas, 
džiaugėsi. Giminaičiai labai gyrė, 
pavydėjo, o draugai juokais šai-
pydavosi, kad būsiu "vergas" ar 
panašiai, bet ir jie patys pavydėjo 
tokios galimybės.

Ar nebuvo sunku savanoriau-
ti? 

Savanoriavimo darbas buvo iš-
ties sunkus. 12 valandų per parą, 
septynias dienas, reikėdavo nuola-
tos stovėti sporto arenoje ir padėti 
žmonėms, jei matydavau, kad jie 
kažko nesupranta. Tačiau tiek sir-
galių šypsenos ir padėkos, tiek ne-
mokamos rungtynės ir galimybė 
iš arti pamatyti krepšininkus, tiek 
kolegos savanoriai gerai nuteikė 
šiam darbui. 

Ko tu palinkėtum kurtie-
siems ir neprigirdintiesiems? 

Linkiu jiems stiprybės gyveni-
me ir stengtis siekti savo svajonių.

Dėkui už įdomų ir nuoširdų 
pokalbį. Šarūnai, linkime ir toliau 
savanoriauti, daug naujų įspūdžių 
ir sėkmės abitūros egzaminuose.

Iš Bolivijos grįžo pusę metų 
šioje egzotiškoje Pietų Amerikos 
šalyje savanore dirbusi kurčių-
jų bendruomenės narė Monika 
Kumžaitė. Spalio 22 d. Vilniaus 
kurčiųjų jaunimo organizacija 
(ViKJO) surengė paskaitą, ku-
rioje M. Kumžaitė dalijosi įspū-
džiais apie darbą ir gyvenimą 
Bolivijoje. 

Išsamiai apie M. Kumžaitės 
nuotykius Bolivijoje rašėme birže-
lio ir liepos mėnesio „Akiratyje“ 
Nr. 6-7(310-311). Šįkart skaityto-
jams pateikiame trumpą interviu 
su Monika apie jos nuotaikas su-
grįžus į Lietuvą.

Kokie buvo paskutiniai mė-
nesiai Bolivijoje?

Daug nuotykių buvo. Bendra-
vau su žmonėmis iš Bolivijos, Ar-
gentinos, Brazilijos, Čilės. Buvo 
smagu susipažinti su įvairių kultū-

rų žmonėmis. Pakeliavau po Čilę, 
Argentiną. 

Ar nebuvo liūdna palikti Bo-
liviją ir ten sutiktus žmones?

Buvo liūdna, nes gaila palik-
ti viską, ką pradėjau. Daug ko iš-
mokau: boliviečių gestų kalbą, 
skaityti ispaniškai. Įgijau draugų, 
su kuriais buvo smagu leisti laiką. 
Džiaugiausi galėdama dirbti su 
vaikais. Man patiko būti svetimoje 
šalyje. Įgijau vertingos patirties. 

Kokios nuotaikos grįžus į 
Lietuvą? Ar norėjosi namo?

Jaučiuosi ramiai. Buvau visų 
išsiilgusi. Tačiau galėčiau gyventi 
bet kur. 

Ar pagyvenusi Bolivijoje pra-

dėjai kitaip vertinti Lietuvą ir lie-
tuvius? 

Lietuviai pesimistai. Daug kas 
mano, kad prastai gyvena. O iš ti-
krųjų čia gyventi gera, ramu. Bet 
jei Lietuvą lygintume su Anglija, 
aišku, kad ten geriau.

Kaip Bolivijoje įgyta patirtis 
tave pakeitė?

Aš "pasenau".  
Ar dar norėtum važiuoti sa-

vanoriauti į užsienį?
Taip. Bet čia turiu kalnus dar-

bų. Kada nors tikrai vėl norėsiu 
būti savanore. Savanoriavimas ta-
po mano įpročiu. 

Kalbino Agnė KARVELYTĖ

Mūsų savanorė grįžo iš Bolivijos
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Lapkričio 4 d. Kauno pe-
dagogų kvalifikacijos centre 
(KPKC) įvyko respublikinė 
surdopedagogų konferen-
cija ir atidaryta paroda 
„Mokinių, turinčių klausos 
sutrikimą, bendrųjų ir daly-
kinių kompetencijų ugdymo 
patirtis“. Pedagogai susi-
rinko pasidalyti patirtimi 
ir susipažinti su mokinių 
kompetencijas ugdančiomis 
priemonėmis, parengtomis 
kolegų iš kurčiųjų ugdymo 
įstaigų visoje Lietuvoje. 

Konferenciją organizavo 
Kauno miesto savivaldybės 
Švietimo ir ugdymo skyrius, 
KPKC, Lietuvos surdopeda-
gogų asociacija bei Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centras (KKNUC). 

Surdopedagogus  
sveikino svečiai

Gausiai iš visos Lietuvos susi-
rinkusius surdopedagogus pasvei-
kino KKNUC direktorė Laimutė 
Gervinskienė. Ji pristatė šventės 
svečius: Švietimo ir mokslo minis-
terijos (ŠMM) vyriausiąją speci-
alistę Teresą Aidukienę, Lietuvos 
kurčiųjų draugijos (LKD) prezi-
dentę Romą Klečkovskają, Kau-
no kurčiųjų reabilitacinio centro 
direktorę Jūratę Pugačiauskienę, 
Kauno apskrities gestų kalbos ver-
tėjų centro direktorę Ramunę Leo-
navičienę ir jos pavaduotoją Arū-
ną Bražinską, „Akiračio“ redakto-
rę Genę Karklienę, KPKC metodi-
ninkę Valeriją Segalovičienę. 

Susirinkusiems sveikinimo 

žodį tarė ŠMM atstovė Teresa Ai-
dukienė. Ji pasidžiaugė, kad kon-
ferencijoje dalyvavo kurčiųjų ug-
dymo centrų iš visos Lietuvos at-
stovai, nes tokia galimybė visiems 
kartu susitikti yra labai vertinga. 
T. Aidukienė palinkėjo tolesnio 
produktyvesnio bendradarbiavi-
mo kuriant specialiąsias mokymo 
priemones.

LKD prezidentė R. Klečkovs-
kaja savo sveikinimo kalboje pasi-
džiaugė, kad tokios konferencijos 
atspindi nuveiktus gerus darbus, 
tačiau priminė, kad dar yra labai 
daug neišspręstų problemų. Su-
sirinkusiems ji linkėjo: „Sėkmės 
dirbant su vaikais, jaunimu ir sti-
prybės pedagogams.“ KPKC atsto-
vė Valerija Segalovičienė sveikin-
dama surdopedagogus džiaugėsi, 
kad tai pirma tokia paroda, kai 
kurčiųjų ugdymo įtaigos susibūrė 
drauge. 

Reikalavimai specialio-
sioms mokymo  

priemonėms

Pirmąjį konferencijos praneši-
mą skaitė KKNUC lietuvių kalbos 
mokytoja Sofija Liorančienė. Jo 
tema „Bendrieji reikalavimai spe-
cialiųjų mokymo priemonių, skir-
tų mokiniams, turintiems klausos 
sutrikimą, rengimui“. S. Lioran-
čienė pristatė, kaip reikėtų kurti 
mokymo priemones kurtiesiems ir 
kokių reikalavimų laikytis. 

Pranešėja kalbėjo apie tai, kad 
bendrojo lavinimo mokyklų va-
dovėliai kurtiesiems ir neprigir-
dintiesiems dažnai netinka, nes 
tekstai būna per ilgi, sąvokos per 
sunkios, tad tekstą reikėtų pras-
tinti ir trumpinti. Kurtiesiems 
mokiniams tekstas turi būti aiškus 
ir konkretus, pastraipos neilgos. 
Specialiosios mokymo priemo-
nės - pritaikytos pagal tai, kokius 

vaikas moka žodžius, kokio ilgu-
mo sakinius sugeba suvokti. S. Li-
orančienė sakė, kad reikėtų riboti 
metaforų, perkeltinės reikšmės žo-
džių vartojimą, vengti tokių sky-
rybos ženklų kaip kabliataškiai, 
skliausteliai, kabutės.

Pranešėja taip pat aptarė, koks 
turėtų būti mokymo priemonės 
dizainas, pabrėžė, kad labai svarbu 
iliustracijos, padedančios atskleisti 
teksto turinį. Ji sakė, jog specialio-
sios mokymo priemonės lietuvių 
kalbos mokymui turėtų būti ren-
giamos remiantis antrosios kalbos 
mokymo metodika. 

Numatomos išleisti  
mokymo priemonės

Lietuvos kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centro 
(LKNUC) Gestotyros ir metodi-
nių priemonių rengimo skyriaus 
atstovė Milda Pošiūtė–Žebelie-
nė pristatė pranešimą „Mokymo 
priemonės klausos sutrikimų tu-
rintiems: 2011-2012 m. parengtų 
ir rengiamų priemonių apžvalga“. 

Pranešimo pradžioje M. Po-
šiūtė-Žebelienė apžvelgė jau at-
liktus darbus. Nuo 2006 m., kai 
LKNUC pradėjo veikti Gestotyros 
ir metodinių priemonių rengimo 
skyrius, jis išleido 33 mokymo 
priemones ir rekomendacinius 
leidinius. Pusė jų yra spausdinti, 
pusė - kompiuterinėje laikmeno-
je. Šių priemonių rengimo senbu-
viai – Vilniaus ir Šiaulių kurčiųjų 
ugdymo įstaigos. Tačiau pranešėja 
džiaugėsi, kad priemones jau pra-
dėjo rengti ir Kauno bei Klaipėdos 
kurčiųjų ugdymo įstaigos.

Vykdant Lietuvių gestų kalbos 
vartojimo ir vertėjų paslaugų tei-
kimo 2009-2012 m. programą nu-
matoma išleisti 8 teminius žody-

nėlius. Jau išleisti matematikos ir 
informacinių technologijų, sporto 
terminų, tarptautinių žodžių bei 
medicinos terminų žodynėliai. 
Juos galima rasti „UNRIIS“ duo-
menų bazėje. 2011 m. bus išleisti 
teisės terminų ir psichologijos ter-
minų žodynai, o 2012 m. numa-
toma išleisti literatūros sąvokų ir 
ekonomikos terminų žodynus. 

M. Pošiūtė-Žebelienė pristatė 
numatomas išleisti mokymo prie-
mones moksleiviams. Netrukus 
pasirodys „N-14. Sudėtingos gy-
venimo situacijos ir pasirinkimo 
galimybės“. Ši priemonė bus iš-
leista kompiuterinėje laikmenoje. 
Ji skirta paaugliams ir jauniems 
žmonėms padėti susivokti tam ti-
kruose dorovės, moralės ir etikos 
dalykuose.

Kitos 2011-2012 m. numato-
mos išleisti mokymo priemonės: 
istorijos mokymuisi skirta kom-
piuterinė priemonė 5 ir 6 klasėms 
(dvi dalys), literatūros vadovėlių 9 
ir 10 klasėms 1-osios dalys, knyga 
„Sintaksė ir skyryba“, užklasiniam 
5-7 klasių mokinių ugdymui skirta 
priemonė „Mano pasaulis“, anglų 
kalbos mokymo priemonė 6 klasei 
„Happy Rill 2”.

Baigdama savo pranešimą M. 
Pošiūtė-Žebelienė pabrėžė, kad 
nepaisant to, koks įdirbis įdėtas 
rengiant mokymo priemonę, ji ga-
li būti neveiksminga. Didžiausias 
mokymo sėkmės strategas, pasak 
jos, yra mokytojas. L. Gervins-
kienė į tai atsakė, kad būtų labai 
naudinga, jei mokymo priemonių 
rengėjai organizuotų seminarus ir 
pamokytų mokytojus, kaip dirbti 
su tomis mokymo priemonėmis. 
KKNUC direktorė siūlė, jog gal 
būtų vertinga susiburti autoriams 
iš skirtingų miestų į grupę ir drau-
ge rengti mokymo priemones, gal 
taip būtų pasiekta geresnių rezul-
tatų.

Mokinių kompetencijų  
ugdymas mokantis  

aplikacijos
Šiaulių sutrikusios klausos 

vaikų ugdymo centro dailės ir 
technologijų mokytoja Irena 
Poškienė pristatė pranešimą „Mo-
kinių kompetencijų ugdymas mo-
kantis aplikacijos technikos tech-

Surdopedagogai dalijosi  darbo patirtimiŠvietimas
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nologijų pamokose“. Ji pasakojo 
ir rodė filmuotą medžiagą apie 
pamokų ciklą „Aplikacija“, kur 
vaikai mokėsi, kas yra aplikacija, 
kokia jos gaminimo eiga, progra-
ma „Paint“ kūrė aplikacijos piešinį 
ir galiausiai siuvinėjo aplikaciją. 

Gestų abėcėlės mokymosi 
priemonė

Didelio susirinkusiųjų su-
sidomėjimo sulaukė Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa-
grindinės mokyklos pedagogo 
Ramūno Kabelio pristatytas pra-
nešimas apie jo sukurtą kompiute-
rinę lietuvių gestų kalbos abėcėlės 
mokymosi priemonę. Mokantis iš 
lentelių sunku įsivaizduoti, kaip 
parodyti kai kurias raides, tačiau 
šioje kompiuterinėje programoje 
raides rodo kompiuterinė ranka, 
taigi matoma, koks judesys atlie-
kamas, kaip raidės jungiamos į 
žodžius. Programa gali ne tik dak-
tiliuoti raides, žodžius ar sakinius, 
bet ji tinka ir pasitikrinti žinioms, 
nes įvestą žodį galima paslėpti ir 
pabandyti pagal programos rodo-
mus gestus jį suprasti.

Ši mokymo priemonė naudin-
ga tiek kurtiesiems, tiek girdintie-
siems, besimokantiems lietuvių 
gestų kalbos abėcėlės. R. Kabelis 
sakė, jog ateityje šiuos gestų mo-
delius bus galima panaudoti pla-
čiau: kaip vertimo į gestų kalbą 
priemonę (iš kalbančiojo), lietu-
vių kalbos gramatikos mokymosi 
priemonę gestais ir kt. Programos 
kūrėjas patikino, kad vėliau pro-
gramą bus galima rasti internete.

Anglų kalbos mokymo 
priemonė 

LKNUC anglų kalbos moky-
tojų Jurgos Naimavičiūtės-Skuo-
lienės ir Renatos Kumštytės pra-
nešimo tema - „Anglų kalbos mo-
kymo specifika, ugdant mokinius, 
turinčius klausos sutrikimą“. 

LKNUC anglų kalbos mokyto-
ja jau 10 metų dirbanti J. Naimavi-
čiūtė-Skuolienė sakė, kad bendro-
jo lavinimo mokyklų mokytojai 
dažnai apskritai abejoja, ar kurtieji 
gali išmokti užsienio kalbą. Tačiau 
ji pabrėžė: „Užsienio kalbos nege-
ba išmokti tik tie mokiniai, kurie 
turi intelekto sutrikimų. Nėra jo-
kių psichologinių ar metodinių 
kliūčių mokant užsienio kalbos 
mokinius, turinčius klausos ne-
galią. Užsienio kalba atveria kur-
čiųjų širdis ir leidžia bendrauti su 
girdinčiaisiais iš užsienio šalių bei 
naudotis įvairiais informacijos šal-
tiniais, pavyzdžiui, internetu.“  J. 
Naimavičiūtė-Skuolienė teigė, kad 
svarbu pritaikyti mokymo meto-
dus kiekvienam mokiniui indivi-
dualiai ir skirti daug laiko indivi-
dualiam darbui su kurčiuoju. Kur-
tiesiems labai svarbios vizualinės 
priemonės: paveikslėliai, schemos, 
plakatai. 

Mokytoja pasakojo, kad mo-
kymosi pradžioje mokiniai dažnai 
sako, jog anglų kalba yra daug len-
gvesnė už lietuvių kalbą, ir iš da-
lies jie yra teisūs. Rašytinė anglų 
kalba jiems paprastesnė. Mokinių 
žinutės bei el. laiškai anglų kalba 

yra daug taisyklingesni, aiškes-
ni nei lietuvių kalba. Dauguma 
mokinių ir socialiniuose tinklala-
piuose tarpusavyje bendrauja an-
glų kalba. 

Mokytoja R. Kumštytė prista-
tė šių dviejų LKNUC anglų kalbos 
mokytojų parengtą anglų kalbos 
mokymo priemonę 5 klasės mo-
kiniams „Happy Rill 1”. Joje pa-
teikiamas ugdymo turinys tik tų 
kalbinės veiklos sričių, kuriose 
mokiniai, turintys klausos negalią, 
gali dalyvauti, – skaitymas ir rašy-
mas. Ši priemonė visiškai atitin-
ka Pagrindinio ugdymo bendrąją 
programą kurtiesiems ir neprigir-
dintiesiems. R. Kumštytė pasako-
jo, kad priemonė yra šiuolaikinė. 
Joje akcentuojama komunikacinė 
mokymosi kryptis: vaikai rašo 
daug žinučių ir elektroninių laiš-
kų. Daug užduočių skiriama gru-
pėms arba poroms. 

Mokytojos šiuo metu rašo 
2-ąją „Happy Rill“ dalį ir laukia 
pedagogų pasiūlymų, ką reikėtų 
pakoreguoti, patobulinti. 

Patirtis rengiant dailiųjų 
rankdarbių gamintojus

Mokytoja Irena Jankevičie-
nė iš VKNRPMC pristatė Irenos 
Seniūnienės, mokančios dailiųjų 
rankdarbių gamintojus, pareng-
tą pranešimą „Mokinių, turinčių 
klausos sutrikimą, ugdymo patir-
tis, ruošiant dailiųjų rankdarbių 
gamintoją VKNRPMC“. 

I. Seniūnienės pranešime api-
bendrinama jos patirtis dirbant su 
klausos negalią turinčiais moki-
niais. Pirmiausia ji aiškinasi mo-
kinio negalios ypatumus ir specia-
liuosius poreikius, siekia užmegzti 
kuo artimesnį ryšį su mokiniu ir 
ieško kontakto su tėvais. Prane-
šime dar kartą pakartota mintis, 
konferencijoje nuskambėjusi ne 
kartą, - mokytojo darbas su neįga-
liu mokiniu turi būti maksimaliai 
individualus. Susirinkusiems buvo 
parodytos  gražiausių VKNRPMC 

mokinių darbų nuotraukos.

T. Aidukienė skatino pla-
čiau skleisti informaciją

Išklausiusi visus pranešimus 
vėl kalbėjo ŠMM atstovė T. Aidu-
kienė. Ji teigė, kad labai norėtų, 
jog tai, apie ką kalbėta konferen-
cijoje, išgirstų kuo daugiau žmo-
nių. Yra daug bendrojo lavinimo 
mokyklų mokytojų, kurių klasėse 
yra sutrikusios klausos mokinių, 
bet tie mokytojai neturi pakanka-
mai informacijos apie tokių vaikų 
ugdymą. Taigi T. Aidukienė skati-
no informaciją skleisti kuo plačiau 
ir pasiūlė konferencijos dalyvių 
pranešimus publikuoti ŠMM Švie-
timo aprūpinimo centro leidinio 
„Švietimo naujienos“ priede „Mes 
esame“. Ji taip pat išreiškė susirū-
pinimą, kad mokymo priemonių 
srityje daroma labai daug, tačiau 
trūksta koordinavimo.

Rezoliucija
Baigiantis konferencijai pri-

imta tokia rezoliucija: „Numatant 
mokymo priemonių kurtiesiems 
prioritetus ir siekiant išsiaiškinti, 
kokias kompetencijas ugdančių 
priemonių poreikis šiuo metu yra 
didžiausias – šalia dabar taikomų 
specialiųjų mokymo priemonių 
atrankos kriterijų atlikti priemo-
nių poreikio tyrimą ir analizę.“ 

Konferencijoje ne kartą akcen-
tuota, kad Lietuvos surdopeda-
gogai per mažai bendradarbiauja 
tarpusavyje, nekoordinuojamas 
darbas rengiant specialiąsias mo-
kymo priemones. Todėl sutar-
ta per mokinių pavasario atos-
togas organizuoti sutrikusios 
klausos vaikų ugdymo įstaigų 
metodinių grupių susitikimus. 

Nukelta į 16 p. 

Agnė KARVELYTĖ
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Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindi-
nėje mokykloje (PKNPM) 
viešėdama JAV nepaprastoji 
ir įgaliotoji ambasadorė Lie-
tuvoje Ana Elizabeta Dersė 
(Anne Elizabeth Derse) savo 
paprastumu ir dvasine šilu-
ma sužavėjo visą mokyklos 
bendruomenę. 

Garbios viešnios apsilankymo 
tikslas buvo apžiūrėti mokyklą,  
su  mokyklos vadovybe aptarti 
galimus tolesnius projektus bei 
pristatyti aukštesniųjų klasių mo-
kiniams programą, kuri suteikia 
kurtiems vaikams galimybę moky-
tis JAV. 

„Aukšto rango pareigūnė į 
mokyklą atvyko be jokios palydos, 
truputį anksčiau nei buvo tartasi 
ir pirmiausia paprašė parodyti bei 
išmokyti ją paprasčiausių gestų: 
„laba diena“, „aš jus myliu“, „viso 
gero“ ir kitų, kad galėtų tiesiogiai į 
vaikus kreiptis jų gimtąja kalba“, – 
gėrėdamasi ambasadorės papras-
tumu ir nuoširdžiu bendravimu 
su kiekvienu mokyklos bendruo-
menės nariu, pasakojo PKNPM 

direktorė Danutė Kriščiūnienė.
Anot jos, jau einant į salę, pa-

mačiusi iš JAV atsiųstus baldus: 
spinteles rūbams ir knygoms, 
minkštuosius baldus, ambasadorė 
pasidžiaugė, kad tai jai primena 
tėvynę, todėl mokykloje jaučiasi 
kaip namie.

Sveikindama garbiąją viešnią 
mokyklos direktorė priminė, kad 
su JAV ambasada Lietuvoje moky-
kla yra užmezgusi ryšius prieš 13 
metų. 2004 m. iš JAV Gynybinio 
bendradarbiavimo štabo  EUCOM  
Humanitarinės paramos projekto 

buvo finansuota Panevėžio kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų moky-
klos trečio aukšto statyba: įrengta 
mankštos salė, persirengimo kam-
bariai, dušai,  kabinetai. Nuo tada 
JAV ambasadoriai Lietuvoje nuo-
lat apsilanko mokykloje. 

Mažiausiems mokyklos ugdy-
tiniams parodžius žaismingą me-
ninę programėlę, buvo pasikeista 
atminimo dovanėlėmis. Viešniai 
buvo įteiktas leidinukas apie mo-
kyklą, gestų kalbos žodynėlis ir 
rudeniu kvepianti rojaus obuoliu-
kų  puokštė. A. E. Dersė padova-

nojo mokyklos bibliotekai knygų, 
vaikams – mielų dovanėlių.

Reikia pažymėti, kad ambasa-
dorei pristačius programą, pagal 
kurią kurtieji galėtų mokytis JAV,  
sulaukta didelio aukštesniųjų kla-
sių mokinių susidomėjimo. Jie 
klausė, kur galima rasti apie šią 
programą daugiau informacijos, 
kur reikėtų  pirmiausia kreiptis 
norint vykti  mokytis į JAV. La-
biausiai šia galimybe domėjosi 10-
os klasės mokinė Justina Jurgutytė.

Susitikimo pabaigoje A. E. 
Dersė apžiūrėjo kabinetus, bibli-
oteką, mankštos salę, bendrabutį, 
valgyklą, muziejų. „Malonu, kad 
ambasadorė pasidžiaugė gera mo-
kyklos būkle, kad išreiškė mintį, 
jog mūsų mokyklą, kaip pavyzdi-
nę, ji norėtų pristatyti ir kitų vals-
tybių atstovams Lietuvoje“, – pa-
žymėjo D. Kriščiūnienė. 

Prieš išvykdama garbioji 
viešnia atsisveikino su kiekvienu 
mokyklos bendruomenės nariu. 
Vaikams ypač buvo smagu, kad 
praeidama ji su kiekvienu suplojo 
delnais. 

Laima LAPĖNIENĖ

Praktika mokykloje patvirtino teisingą pasirinkimą 
Net dvi savaites Pane-

vėžio kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinėje mo-
kykloje (PKNPM) pirmųjų 
praktinių įgūdžių sėmėsi 
Šiaulių universiteto studen-
tės Sandra  Kvietkė ir Eglė 
Jokubaitytė. 

Pasibaigus praktikai jos džiau-
gėsi įgyta vertinga patirtimi bei 
galimybe  susipažinti su būsimo 
darbo ypatumais. Paklaustos, ar 
neišgąsdino būsimo darbo realy-
bė, abi tvirtino, kad ne tik neiš-
sigando, bet, atvirkščiai, jų noras 
dirbti tokio pobūdžio darbą dar 
sustiprėjo. 

„Mano mama dirba darželyje 
auklėtoja, iš jos pasakojimų ži-
nau, kad dabar tėvai vis mažiau 
dėmesio skiria savo vaikams ir jų 
ugdymui. Daugelis vaikų turi tar-
ties problemų. Todėl manau, kad 
mano pasirinkta specialybė bus 
perspektyvi“, – sakė Sandra. Anot 
merginos, ji negalėtų dirbti kabi-

nete „sauso“ darbo, nes daug di-
desnę prasmę jaučianti galėdama 
kam nors padėti. 

Specialiąją pedagogiką stu-
dijuojančios merginos džiaugėsi, 
kad su darbu susipažino jau pir-
mame kurse. Anot jų, svarbu kuo 
anksčiau sužinoti, ar žmogus no-
rės dirbti tokio pobūdžio darbą. 
„Aš buvau sužavėta šios mokyklos 
pedagogų darbo, jų bendravimo 
su vaikais ir įsitikinau, kad tikrai 

galiu ir noriu dirbti bū-
tent tokį darbą“, – tvirtino 
Sandra. 

E. Jokubaitytė  su 
klausos negalios žmonė-
mis buvo susidūrusi ir 
anksčiau. „Praktika tikrai 
neišgąsdino. Atvirkščiai, 
pamačiau, kokios pagal-
bos reikia šiems žmo-
nėms, kad jie galėtų įsi-
lieti į girdinčiųjų visuo-
menę“, – sakė mergina.

Kalbėdamos apie Pa-
nevėžio kurčiųjų moky-
klą merginos teigė, kad 

jas labai sužavėjo ši mokykla, nes 
joje viskas atnaujinta ir jaukiai su-
tvarkyta. „Toks jausmas, lyg tai bū-
tų ne valstybinė, o privati ugdymo 
įstaiga. Atėjus iš bendrojo lavini-
mo mokyklų, maloniai nustebino 
labai gera atmosfera, besišypsan-
tys veidai, tai, kad nėra patyčių 
problemos, draugiški mokytojų 
ir mokinių santykiai, labai aukšta 
pedagogų kvalifikacija. Pamokose 

naudojamos informacinės tech-
nologijos, daug vaizdinės medžia-
gos“, – pažymėjo jos. 

„Tai tarsi išorės auditas, nes 
nuomonė iš šalies yra pats objek-
tyviausias mokyklos įvertinimas“, 
– studenčių pasakytas mintis apie 
mokyklą, vedamus užsiėmimus, 
mokinių ir mokytojų santykius 
įvardijo mokyklos direktorė Da-
nutė Kriščiūnienė.

Pasak PKNPM direktorės pa-
vaduotojos ugdymui Linos Bar-
tnykienės, mokykloje praktiką 
atlieka daug studenčių, tačiau šios 
merginos nustebino savo dideliu 
susidomėjimu ir  užsidegimu kuo 
daugiau sužinoti apie klausos ne-
galios vaikų ugdymą. Joms buvo 
sudarytas užsiėmimų tvarkaraštis, 
pravestos individualios gestų kal-
bos pamokos. Merginos stebėjo 30 
pamokų, bendravo su vaikais, mo-
kytojais, mokyklos vadovais.

Laima LAPĖNIENĖ

Švietimas  JAV ambasadorė  žavėjo paprastumu 

JAV nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Lietuvoje Ana Elizabeta Dersė su 
mažaisiais PKNPM artistais.

Šiaulių universiteto specialiosios pedagogikos 
specialybės I kurso studentės Sandra Kvietkė 
(kairėje) ir Eglė Jokubaitytė (dešinėje) džiaugėsi 
daug sužinojusios apie klausos negalią turinčių 
vaikų ugdymą.
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LKNUC atviras iššūkiams ir naujovėms 
Lietuvos kurčiųjų ir ne-

prigirdinčiųjų ugdymo cen-
tras (LKNUC, toliau - cen-
tras) nuo 2010-ųjų mokslo 
metų teikia ikimokyklinio 
ugdymo paslaugas sutriku-
sios klausos vaikams bei vai-
kams, besinaudojantiems 
kochleariniais implantais. 

Šias paslaugas centras pradėjo 
teikti atsižvelgdamas į ikimoky-
klinio amžiaus sutrikusios klausos 
vaikų tėvelių prašymus bei pagei-
davimus ir siekdamas užtikrinti 
kokybišką ikimokyklinio ir pradi-
nio ugdymo tęstinumą.

Centre atidarytas 
 Ikimokyklinis skyrius
Pačioje kūrimosi pradžioje 

kilo daug klausimų ir neaiškumų. 
Bet juk pokyčių švietimo srityje 
rezultatai paprastai priklauso nuo 
čia dalyvaujančių žmonių, jų te-
orinio ir praktinio pasirengimo, 
ypač nuo palankaus kaitai ir nau-
jovėms klimato ugdymo įstaigoje. 
Tad centro vadovai rūpinosi pa-
talpų remontu, nupirko baldelių. 
Pedagogės parengė ikimokyklinio 
ugdymo programą ,,Vaikystės 
spalvos“, sukūrė ugdymuisi palan-
kią aplinką. Centro Ikimokyklinio 
skyriaus grupę iš pradžių lankė ke-
turi įvairaus amžiaus  - nuo 1,6 iki 
6 metų -  sutrikusios klausos vai-
kai. Šiais metais šią grupę jau lan-
ko šeši sutrikusios klausos vaikai 
nuo 2 iki 6 metų.

Ikimokyklinės grupės vaikai 
yra skirtingo amžiaus. Kokie yra 
tokios grupės  pranašumai? Čia 
būna daugiau bendradarbiavimo, 
vaikai mažiau konkuruoja tar-
pusavyje, mažiau drausmės pro-
blemų, jaunesni vaikai mokosi iš 
vyresnių savipagalbos įgūdžių, 
greičiau įgyja ikimokykliniam am-
žiui būtinų kompetencijų. Laimi ir 
vyresni vaikai. Jie įgyja socialinių 
ir emocinių kompetencijų, kurių 
paprastai vaikai vien savo amžiaus 
grupėje neturi galimybės įgyti. 
Ugdymas mišriose grupėse yra in-
dividualizuotas, tad darželinukų 
motyvacija ir pasitikėjimas savo 
jėgomis yra didesnis nei vienodo 
amžiaus grupėse.

  
Pedagogų pastangas  

vertina tėvai
Klausos, tarties ir kalbos lavi-

nimo pratybas sutrikusios klausos 

vaikams darželyje veda darbšti, 
tėvų gerbiama surdopedagogė V. 
Tutinienė. Už ugdymą grupėje at-
sakingos pedagogės J. Mockienė,  
G. Vosylienė ir R. Aleksandro-
vienė. Išradingos auklėtojos bei 
auklėtojos padėjėja rūpinasi ne 
tik grupės vaikų ugdomąja veikla, 
dienos režimu, bet ir spalvingai, 
estetiškai tvarko grupės patalpas, 
telkia tėvų aktyvą, rengia šventes. 

Rezultatų ilgai laukti neteko. 
Štai kaip pedagogių pastangas 
įvertino tėvai. ,,Mūsų sūnui patin-
ka darželyje, patinka ir man. Nes 
aš čia, šioje mokykloje, mokiau-
si. Sūnui patinka didelės erdvės, 
sporto salė. Čia - nauja pradžia“. 
(M. tėtis) ,,Man ir sūnui patinka, 
kad darželio grupė arčiau namų, 
visai netoli autobuso stotelė. Šalia 
mokyklos yra didelis miškas, vai-
kai eina pasivaikščioti“. (L. mama) 
,,Mums patogu lankyti darželį prie 

centro, nes čia mokosi vyresnis sū-
nus. Be to, dukra jau priprato, drą-
siai jaučiasi“. (M. mama) ,,Labai 
stengiasi darželio auklėtojos, ypač 
sutrikusią klausą turinčios Jadvy-
ga ir Gražina. Sūnus džiaugiasi, 
gerai mokosi, man tai svarbu. Sū-
nus vis klausia, ,,mama, ką pasa-
kei?“, viskuo domisi“. (M. mama)

Novatoriški integracijos 
daigai

Nuo šių metų rugsėjo prie Lie-
tuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro duris atvėrė Vil-
niaus lopšelio-darželio "Užupiu-
kas“, įsikūrusio Užupio mikrora-
jone, filialas. Čia vienoje grupėje 
kartu su girdinčiais bendraamžiais 
ugdomi ir neprigirdintys vaikai, 
tarp jų ir besinaudojantys kochle-
ariniais implantais (vedėjos tel. (8 
5) 215 4902, el. paštas rastine@
uzupiukas.vilnius.lm.lt). Jų klau-
są, tartį ir kalbą lavina Aleksandra 
Luckevič, surdopedagogė, turinti 
ilgametę darbo su vaikais, turin-
čiais implantus, patirtį (el. paštas 
luckevicanka@gmail.com). Šios 
surdopedagogės ugdymo konsul-
tacijų dėl ikimokyklinio amžiaus 
sutrikusios klausos vaikų, tarp jų 
ir besinaudojančių kochleariniais 
implantais, atvyksta tėveliai iš vi-
sos šalies.

Plačiau skaitykite LKD tinkla-
pyje www.lkd.lt .

     Rūta VYŠNIŪNIENĖ 
  

Švietimas

Yra tokia gimtadienio šalis,
Ten kartą metuose atsiduria širdis,

O palinkėti žodžiai skleidžiasi žiedais.
Ten šypsenos draugų nušvinta spinduliais,

Ten laiko elnias ant karališkų ragų
Atneša metų dovaną iš ateities delnų.
Ir lai ne tik šią dieną, bet visus metus

Srovena džiaugsmas pro gyvenimo vartus.
  

Su gražiu  Jubiliejumi - 70 metų  sukaktimi 
Tave, mielas Stefonai, sveikina VšĮ Klaipėdos 
kurčiųjų reabilitacijos centro vardu direkto-
rė N. Kaminskienė, buvę saviveiklininkai ir  

dabartiniai kolektyvo nariai.

Tegul širdies dosnumas neišsenka,
Veide negęsta šypsena šilta,

Lai laimė ir sėkmė Jums tiesia ranką.
Ir niekad neapleidžia sveikata!

Gražaus jubiliejaus proga 
   Jus sveikina Kauno kurčiųjų bendruomenė

Miela Danute,

Ikimokyklinio skyriaus mažieji auklėtiniai.
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Sportas
Atkelta iš 1p.

Komandinis reitingas
Aplenkę tokias šalis, kaip Indi-

ja (1 mlrd. gyventojų), Indonezi-
ja (300 mln. gyventojų), Japonija, 
lietuviai dėl trečios vietos susikovė 
su bulgarais  ir nesunkiai juos įvei-
kė 3:0. Komandinis auksas atiteko 
šeimininkams, Pietų Korėjos Res-
publikos badmintoninkams, o an-
troje vietoje liko Rusijos Federaci-
jos Respublikos sportininkai (3:2).

Pasak trenerio A. Narvilo, jau 
vien tai, kad tik 5 šalys čempionate 
pelnė po vieną aukso medalį (Ru-
sija, Pietų Korėja, Taivanis, Japo-
nija, Lietuva), o Lietuva yra tarp 
jų, rodo, kad lietuviai demonstra-
vo tikrai gerą žaidimą.

Individualios rungtys  
ir  dvejetų varžybos

Nors ir delegacijos vadovas 
LKSK prezidentas Aleksas Ja-
siūnas, ir visa rinktinė rezulta-
tais patenkinti, bet visi sutinka, 
kad medalių galėjo būti daugiau.  
A. Narvilas tvirtina, kad per jo 
treniravimo praktiką iki dabar 
nebuvo tokio čempionato, kuria-
me tą pačią dieną vyktų ketvirt-
finalis, pusfinalis ir finalas. Na, 
o Bucheone būtent taip ir buvo. 
Tokiu atveju komandų lyderiams, 
rungtyniaujantiems keliose kate-
gorijose ir siekiantiems medalių, 
kaip, pvz., Kristinai, teko rinktis, 
kurioje rungtyje atiduoti daugiau-
siai jėgų. Suprantama, devynių 
susitikimų maratoną (trys rungtys 
bei kiekvienoje trys susitikimai: 
ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo) 
baigti trimis aukščiausios prabos 
medaliais nė vienas sportininkas 
net nebandė. Tai buvo nerealus 
uždavinys. Tad ir mūsų favoritė 
Kristina Dovydaitytė rinkosi, ku-
riai rungčiai atiduoti pirmenybę. 
Be abejo, šie sprendimai priimti 
viską iš anksto aptarus su treneriu. 

Štai treneris teigia, kad vyrų 
dvejetas – Tomas Dovydaitis ir 
Kazimieras Dauskurtas - galėjo 
eiti toliau (jie iškrito jau pirmame 
rate ir kovojo tik dėl 9-16 vietų). 
Bet, pasak trenerio, Tomas „turbūt 
taupė save“ mišraus dvejeto ko-
vai kartu su seserimi. Kazimieras, 
žinoma, „būtų norėjęs daugiau“, 

bet dvejeto varžybose esi pri-
klausomas vienas nuo kito. Na, o 
išėjo, kaip sako A. Narvilas, „net 
geriau“. Individualiose varžybose 
Kazimieras nesunkiai įveikė pir-
mąjį ir antrąjį čempionato barje-
rą, rimtesnį pasipriešinimą sutikęs 
tik ketvirtfinalyje iš J. Choi, pietų 
korėjiečio, bet vis dėlto sugebėjęs 
jį „laikyti“ nuo savęs per 2-3 taš-
kų atstumą. Šįkart  K. Dauskurtą 
lydėjo ir sportinė sėkmė. Pusfina-
lyje jis susirungė su stipriu var-
žovu iš Danijos J. Andersenu. Šis 
žaidė traumuota koja, todėl rim-
tai pasipriešinti tiesiog nesugebė-
jo. Kazimieras pripažino tik ruso  
A. Karpovo pranašumą. Trečiąja 
vieta su danu J. Andersenu pasida-
lijo dar vienas rusas – S. Gulom-
zoda.

Nesunkiai savo varžoves indi-
vidualiose dvikovose iki pat pusfi-
nalio palaužė ir Kristina: pirmiau-
sia „krito“ bulgarė, po to korėjietė, 
o pusfinalyje - dar viena korėjietė 
S. Jeong (ji ir bulgarė G. Baramova 
tenkinosi trečiomis vietomis). Bet 
prieš finalines rungtynes su Taipė-
jaus žaidėja Jung-Yu Fan Kristina 
treneriui pasakė: „Atsiprašau, bet 
dėl aukso grumtis nepajėgsiu“.

Moterų dvejeto varžybose 
Kristina kartu su Emilija Mažei-
kaite atkeliavo iki ketvirtfinalio. 
Jame nusileido rusių  O. Shtager 
ir A. Sobolevos porai bei tenkinosi 
kova dėl 5-8 vietos. 

Sutaupę jėgų mišraus dvejeto 

rungčiai Tomas ir Kristina Do-
vydaičiai čempionato žiūrovams 
bei savo komandai padovanojo 
reto grožio bei dramatizmo regi-
nį. Pusfinalyje jie įveikė pajėgius 
varžovus iš Rusijos M. Efremovą ir  
O. Shtager, o  finale po labai at-
kaklios kovos -  kitą rusų porą: A. 
Karpovą ir A. Sobolevą. Trečiąja 
vieta rusai M. Efremovas ir O. Sh-
tager dalinosi su korėjiečių pora J. 
Woo ir S. Jeong.

Trenerio pastebėjimai
Pasidžiaugęs, kad buvo išveng-

ta rimtų traumų, treneris gailėjo 
savo žaidėjų dėl to, kad nedidelių 
sužeidimų turėjo beveik visi ko-
mandos nariai. Tad, jei ne stebu-
klingos komandos gydytojos Si-
gitos Kibildienės rankos, trenerio 
nuomone, medalių būtų buvę ma-
žiau. Ji gydė ir prikėlė Tomą, Kazį, 
Emiliją, atlikdama tiek gydytojos, 
tiek masažuotojos darbą. Strategas 
džiaugėsi ir puikia medikės anglų 
kalba. 

Nežiūrint to, kad Kazimieras 
čempionate pasirodė puikiai, tre-
neris ragina žaidėją mesti svorį. 
Esą, kai šis išvyko iš Klaipėdos 
į Vilnių mokytis, šiek tiek sušlu-
bavo disciplina. Tai gali atsiliepti 
ateities kovoms. 

Iš trenerio lūpų nuskambė-
jo pagyrimas jaunam žaidėjui 
Ignui Reznikui. Jis patenkintas jo 
žaidimu, teigia, kad jį jau galima 
pradėti leisti individualių kovų. 

Ignas šiuo metu tarp Lietuvos 
girdinčiųjų savo amžiaus grupėje 
(septyniolikmečių) reitinguojamas 
kaip sportininkas Nr. 1. Lapkričio 
pabaigoje jis vyksta į Portugaliją 
dalyvauti Europos girdinčiųjų ba-
dmintonininkų čempionate.

Organizatorių darbu treneris 
būtų visiškai patenkintas, jei ne 
maitinimas. Esą korėjiečių virtuvė 
puiki – tai jie žinojo iš apsilanky-
mų restoranuose, -  bet sportinin-
kų maitinimas buvo labai vieno-
das ir gana prastas. Čempionato 
metu garsiai buvo svarstoma, ar 
tik organizatoriai tokiu būdu ne-
taupė sportininkų sąskaita. 

Na, o didžiausią nepasiten-
kinimą tiek A. Narvilas, tiek  
A. Jasiūnas reiškė dėl Tarptautinio 
Kurčiųjų sporto komiteto (ISCD) 
badmintono techninio direkto-
riaus anglo Martino Bogardo aki-
brokšto. Jis nevykusiai parengė 
svarbiausių varžybų tvarkaraštį ir  
dėl to pareikalavo iš sportininkų 
nežmoniškai daug jėgų, o iš tre-
nerių – nervų. Čempionato metu 
vykusiame pasitarime nutarta, kad 
ateityje tai nepasikartos.

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Pasaulio kurčiųjų badmintono čempionato Lietuvos rinktinės nariai, 
treneris Antanas Narvilas (dešinėje) ir delegacijos vadovas LKSK prezidentas 
Aleksas Jasiūnas.

Badmintonininkų pergalės Pietų Korėjoje

Sutaupę jėgų mišraus dvejeto 
r u n g č i a i  To m a s  i r  K r i s t i n a 
Dovydaičiai čempionato žiūrovams 
bei savo komandai padovanojo reto 
grožio bei dramatizmo reginį.
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Pasaulyje
Pasaulio kurčiųjų fede-

racija (World Federation of 
the Deaf – WFD) ir Europos 
kurčiųjų sąjunga (European 
Union of the Deaf – EUD) 
šių metų lapkričio 6-9 d. 
Alio mieste, Pietų Norve-
gijoje, surengė konferenciją 
„Grėsmė gestų kalboms”. 

Konferenciją finansiškai pa-
rėmė Norvegijos užsienio rei-
kalų ministerija. Į konferenciją 
atvyko dalyviai iš 21 šalies, tarp 
jų – 17 nacionalinių kurčiųjų 
asociacijų atstovai, daugiausia 
pirmininkai. Susirinkę kurčiųjų 
bendruomenės lyderiai, moks-
lininkai ir pedagogai diskutavo 
apie gestų kalbų statusą ir naujas  
gestų kalbos mokymo tendenci-
jas. 

Konferencijoje buvo pažy-
mėta, kad nacionalinės gestų 
kalbos ypač suklestėjo kurčiųjų 
mokyklose. Taip istoriškai susi-
siklostė, kad kurčiųjų mokyklos 
tapo gestų kalbos plėtojimo vie-
ta, tas savo ruožtu skatino kur-
čiųjų bendruomenių plėtrą. Ta-
čiau šiandien kurčiųjų mokyklos 
praranda savo vaidmenį. Kon-
ferencijos dalyviai aptarė naujų 
technologijų raidą, naujų poky-
čių įtaką kurčiųjų ugdymui bei 
švietimui ir kylančią grėsmę na-
cionalinių gestų kalbų statusui.

Pranešimai
Pirmąją konferencijos dieną 

pagrindinis pranešėjas Amster-
damo universiteto profesorius 
emeritas Stiuartas Bliumė (Stu-
art Blume) kalbėjo apie nau-
jas technologijas, kochlearinės 
implantacijos programos atsi-
radimą ir paplitimą. Kaip teigė  
S. Bliumė, kurčiųjų bendruome-
nės lyderiai, skirtingai nei koch-
learinės implantacijos šalinin-
kai, neturi plačių ryšių su politi-
kais ir žiniasklaida. Profesorius 
taip pat iškėlė idėją, kad derėtų 
pasimokyti, kaip ginti savo tei-
ses,  iš kai kurių tautų ir tautelių 
patirties. Jis aiškino, kad kurčių-
jų bendruomenės turėtų kurti 
koalicijas ir ieškoti sąjungininkų 

tarp antropologų, sociologų ir 
nacionalinio lygio mokslininkų.

Danijos kurčiųjų asociacijos 
pirmininkė Janė Bojė Niemela 
(Janne Boye Niemela) supažin-
dino su nerimą keliančia padė-
timi Danijoje. Pirmininkės tei-
gimu, Danijoje 99 proc. nauja-
gimių, kuriems diagnozuojamas 
klausos sutrikimas, yra siūloma 
kochlearinė implantacija, o ges-
tų kalbos pamokos neįtrauktos 
į reabilitacijos programos pas-
laugas. Apskritai visa šių vaikų 
reabilitacijos programa remiasi 
klausos lavinimu ir šnekamo-
sios kalbos mokymu klausymo 
pagrindu. Pastarųjų metų poky-
čiai, kai Danijoje didėja uždaro-
mų kurčiųjų mokyklų skaičius, 
kelia didelį nerimą, kad šalies 
visuomenė linkusi skatinti sa-
kytinę kalbą, o ne danų gestų 
kalbą. 

Pranešėja Kori Teiseling 
(Corrie Tijsseling) kalbėjo, kad 
kurčiųjų bendruomenė Nyder-
landuose šiuo metu taip pat 
susiduria su panašiomis proble-
momis dėl gestų kalbos kurčiųjų 
vaikų ugdymo procese. 

Švedijos neprigirdinčių-
jų asociacijos HRF preziden-
tas Janas Peteris Stromgrenas 
(Jan-Peter Strømgren), kuris 
anksčiau vadovavo ir Tarptauti-
nei neprigirdinčiųjų federacijai 
IFHOH, pabrėžė, kad ir nepri-
girdintys, ir kurti vaikai privalo 
turėti teisę į dvikalbystę ir kad 
būtina suteikti jiems galimybę 
vėliau pasirinkti  kalbą. Be to, 
jis rekomendavo plėtoti ben-
dradarbiavimą tarp neprigir-
dinčiųjų ir kurčiųjų organizacijų 
pabrėždamas, kad daug nepri-
girdinčiųjų taip pat vartoja gestų 
kalbą.

Šnekamosios ir gestų 
 kalbos ryšys

Buvo kalbama apie tai, kad 
skleidžama neteisinga informa-
cija apie santykį tarp šnekamo-
sios ir gestų kalbos. Kuriamas 
mitas, kad kurtieji vaikai su 
kochleariniais implantais tu-
ri būti ugdomi be gestų kalbos 
aplinkos, esą gestų kalba  truk-

do vystytis šnekamajai kalbai. 
Dr. Peteris K. Hoseris (Peter C. 
Hauser) iš Ročesterio technolo-
gijos instituto (JAV) atkreipė dė-
mesį į tai, kad nėra jokių tyrimų, 
kurie palaiko šį mitą. Priešingai, 
daugelis mokslinių tyrimų ro-
do, kad dvikalbystė gerina kalbų 
mokymąsi ir kad ji pati yra ver-
tybė. Suteikus vaikams galimybę 
mokytis dviejų ar daugiau kalbų 
skatinama jų kalbos raida. Todėl 
svarbu, kad kurčiųjų asociacijos, 
jų lyderiai ir mokslininkai parei-
kalautų atsakomybės iš tų, kurie 
skleidžia melagingą informaciją. 
Būtent kurtieji privalo skatinti 
tyrimais pagrįstas visuomenės 
ir mokslo bendruomenės disku-
sijas apie šnekamosios ir gestų 
kalbos ryšį. 

Ekstremistiniai ugdymo 
metodai

Daug kalbėta apie ekstremis-
tinius ugdymo metodus, kurie 
ne tik paneigia kurčių vaikų tei-
sę į gestų kalbą, bet ir atima iš jų 
teisę naudotis vizualinio ugdy-
mo strategija. Būtina kelti klau-
simą, kodėl naudojami tokie 
mokymo metodai, kurie atima iš 
žmogaus teisę naudotis prigim-
tinėmis bendravimo priemonė-
mis? Ar šie metodai nepažeidžia 
JT Vaiko teisių konvencijos? Ar 
jie nepažeidžia kurčių vaikų  tei-
sių?

Vietos gestų kalbos
Konferencijoje buvo iškelta 

įvairių idėjų, kaip pasiekti, kad 
gestų kalbos ne tik neišnyktų, 
bet ir suklestėtų visuomenėje. 
Pastangos skatinti gestų kalbų 
vystymąsi dažniausiai būdavo 
sutelktos į nacionalines ges-
tų kalbas. Tačiau egzistuoja ir 
kitos gestų kalbos formos, ku-
rias mokslininkai vadina vie-
tos gestų kalbomis. Šių gestus 
vartojančių kalbų galima rasti 
mažose bendruomenėse, dažnai 
geografiškai izoliuotose, kur eg-
zistuoja bendras genetinis kur-
tumo variantas, o šeimas sudaro 
tiek kurti, tiek girdintys nariai. 
Šios bendruomenės žmonijos 
istorijoje egzistavo įvairiais lai-

kotarpiais ir įvairiose vietovė-
se. Šiose bendruomenėse gestų 
kalba yra paplitusi kaip ben-
druomenės kalba, kurią vartoja 
tiek kurtieji, tiek girdintieji. Jei 
gestų kalba priimama kaip orga-
ninė bendruomenės dalis, kaip 
kad būna kai kurių vietos gestų 
kalbų atveju, tai šioms gestų kal-
boms nekyla joks pavojus. 

Gestų kalbos - visos 
 žmonijos pasiekimas
Konferencijos dalyviai pada-

rė išvadą, kad nacionalines gestų 
kalbas reikia vertinti kaip įpras-
tas žmonių kalbas. Iš tiesų viena 
pranešėja pažymėjo, kad gestų 
kalba skatina pažintinį jos var-
totojų vystymąsi. Buvo parody-
ta, kaip gestų kalba padeda mo-
kytis skaityti – ne tik kurtiems, 
bet ir girdintiems vaikams. Tai 
rodo, kad gestų kalbos yra nau-
dingos visiems žmonėms.

Galiausiai konferencijos da-
lyviai pažymėjo, jog yra ir kitų 
būdų, kaip skatinti gestų kalbas,  
- ne tik tradicinė priklausomybė 
nuo švietimo įstaigų. Švietimo 
institucijų pagrindinis tikslas 
yra išmokyti kurčius vaikus, ga-
lutinis tikslas – skatinti socialinę 
kurčiųjų integraciją, o ne vystyti 
tam tikrą kalbą. Tačiau pastarai-
siais metais įvairiose šalyse buvo 
sukurtos kalbų politikos arba 
kalbų planavimo tarybos, į ku-
rių sudėtį įeina patarėjai ar ko-
misijos, kurios sprendžia gestų 
kalbos klausimus. Pagrindinis 
šių institucijų tikslas - skatin-
ti gestų kalbą. Būtina, kad šios 
institucijos į savo darbo planą 
įtrauktų visuomenės požiūrio 
į gestų kalbą apskritai planavi-
mo politiką. Šios tarybos turė-
tų diegti skleisti sampratą, kad 
gestų kalbos yra visos žmonijos 
pasiekimas. 

Iš anglų kalbos išvertė Vilma 
PABRINKYTĖ

Šaltinis :  http://www.wfde-
af.org/news/conference-sum-
mary-sign-languages-as-en-
dangered-languages 

Konferencija „Grėsmė gestų kalboms”
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Lietuvos šeimų, augi-
nančių kurčius ir neprigir-
dinčius vaikus, bendrija 
PAGAVA šiais metais įgy-
vendina Vilniaus miesto 
savivaldybės Visuomenės 
sveikatos programos finan-
suojamą projektą „Norime 
būti sveiki ir saugūs“. Šio 
projekto tikslas – skatinti 
šeimų, kurios augina klau-
sos negalią turinčius vaikus, 
domėjimąsi sveikata ir sau-
gumu. 

Iš programos lėšų rugsėjo ir 
spalio mėnesiais buvo surengti 
žygiai dviračiais po Vilniaus mies-
to apylinkes. Jau seniai norėjome 
organizuoti tokį žygį, bet nebuvo 
lėšų visiems norintiems suteikti 
tokią galimybę. Šis projektas leido 
išnuomoti dviračius tiems, kas jų 
neturi. 

Žygiuose dviračiais buvo mo-
komasi saugaus elgesio. Prieš žy-
gius buvo skaitoma paskaita „Sau-
gus dviratininko elgesys“ ir moko-
ma gestų, kuriuos dviratininkas 
privalo rodyti, kai važiuoja vienas 
ar su grupe. Kad visi eismo daly-
viai jaustųsi saugiai, jie turi žinoti, 
ką dviratininkas ketina daryti ir 

kur važiuoti. Tai ypač svarbu tiems 
dviratininkams, kurie negirdi, ar-
ba tada, kai triukšmas gali sutruk-
dyti išgirsti. 

Dviračių žygiuose nukeliavo-
me daugiau kaip 100 km: apva-
žiavome Vilniaus senamiestį, ap-
lankėme Vingio parką, Pučkorių 
pažintinį taką ir pačias gražiausias 
jo vietas, važiavome Vilniaus Kal-
varijų Kryžiaus keliu ir „EuroVelo“ 
trasa, nukeliavome net į Europos 
parką. Žygių metu ne tik sustiprė-
jo bendrijos narių sveikata, bet ir 
plėtėsi jų akiratis bei pažintis su 
Vilniaus apylinkėmis. Labai sma-
gu, kad į žygius keliavo ne tik vai-
kai ir jaunimas, bet ir jų tėveliai. 
Visi galėjo kvėpuoti grynu oru, 
pajudėti ir turiningai praleisti sa-

vaitgalius. Tai puiki pradžia ben-
drijos PAGAVA akcijai „Tinginys-
tei – NE“.

Be žygių dviračiais, spalio mė-
nesį užmiestyje buvo organizuotas 
2 dienų praktinis mokomasis se-
minaras „Mokomės sveikai gyven-
ti“, kuriame dalyvavo 20 kurčių ir 
neprigirdinčių jaunuolių. Pagal iš 
anksto parengtą programą buvo 
skaitomos paskaitos ir vyko aps-
krito stalo diskusijos: apie svei-
ką maistą, imuniteto stiprinimą, 
grūdinimosi naudą. Susidomė-
jimą kėlė jau vien paskaitų pava-
dinimai: „Kas yra GMO?”, “Kuo 
pavojingas sveikatai aliuminis?”, 
“Ką  girdėjote apie parabenus?”, 
“Kas ženklinama E raide?” Jau-
nimas turėjo galimybę diskutuoti 

ir tokia tema: “Aš, mano sveika ir 
saugi šeima”. Čia kartu su psicho-
loge buvo gvildenamos labai opios 
ir svarbios problemos. 

Mokymai parodė, kad jauni-
mas susimąsto apie būsimos šei-
mos kūrimą ir nori, kad šeimoje 
visiems būtų saugu. Vieną vakarą 
mokymų dalyviai praleido pirtyje. 
Joje buvo pravestos kelios pirties 
programos. Jaunimas mokėsi pasi-
ruošti pirčiai: kaip reikia apsireng-
ti, ką būtinai padaryti prieš einant 
į pirtį, kaip elgtis pirtyje ir po jos. 
Labiausiai visiems patiko gaivumo 
ir kvapų programa, kai buvo gali-
ma mėgautis levandų ir pušų kva-
pais, o po karštų garų dar būnant 
pirtyje – atsigaivinti arbūzų sulti-
mis ir ant jų užpiltais ledukais. 

Visuose projekto renginiuose 
dalyvavo gestų kalbos vertėjai, kad  
informacija būtų prieinama kur-
tiesiems.

 Sveikas gyvenimo būdas ir 
saugumas vis populiarėja, todėl 
ateityje planuojamas projekto 
„Norime būti sveiki ir saugūs“ tęs-
tinumas. Numatoma į jį įtraukti 
naujus užsiėmimus, naujas paskai-
tų temas ir taip didinti sveikuolių 
skaičių Vilniaus mieste. 

PAGAVOS inf.

LKD Kauno teritorinės val-
dybos parašytas projektas Kauno 
miesto savivaldybėje sulaukė 
pritarimo: kurtieji gegužės ir 
rugpjūčio mėnesiais turėjo ga-
limybę informaciją, kuri vie-
šajame transporte pranešama 
girdintiems žmonėms, matyti 
LCD ekranuose gestų kalba.

Kauno miesto viešąjame trans-
porte keleiviai girdi daug naudin-

gos informacijos, tačiau ji  nepa-
siekiama asmenims su klausos 
negalia. 

Bendradarbiaujant UAB “Me-
dia traffic” firmai su VšĮ Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centro fil-
mavimo ir fotografavimo būreliu, 
projekto metu buvo sukurti du 
vaizdo klipai, kurių trukmė 30 se-
kundžių. Antrame klipe buvo pri-
statoma rugsėjo pabaigoje minima 
Tarptautinė kurčiųjų diena.

Apie projektą Kauno kurčiųjų 
bendruomenė informuota centro 
skelbimų lentoje, interneto svetai-
nėje www.kkrc.weebly.com. 

Girdinčiųjų bendruomenė taip 
pat turėjo galimybę matyti gestų 
kalba perduodamą informaciją. 
Šis projektas -  tai  gestų kalbos 
sklaida. 

Pagal mūsų interneto sve-
tainės lankytojų apklausą, infor-
maciją gestų kalba matė 53 proc. 

apklaustųjų ir visi Kauno viešojo 
transporto keleiviai. 

Dėkojame Kauno miesto sa-
vivaldybei, supratusiai kurčiųjų 
poreikius ir parėmusiai šį pro-
jektą, taip pat savanoriams Rūtai 
Mingailaitei, Kęstučiui Vaišnorai 
ir Linai Agintaitei už konsultaciją 
ir pagalbą kuriant klipus. 

Informantė  
Greta GUSTIENĖ

    Projektai Norime būti sveiki ir saugūs

Informacija kurtiesams Kauno viešąjame transporte

Vilniaus KRC aktyviai ėmėsi bendruomenės švietimo

Projekto „Norime būti sveiki ir saugūs“ dalyviai.

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabili-
tacijos centras pagrindinė veikla, 
kaip ir kasmet, yra kurčiųjų infor-
mavimas bei konsultavimas. Bet 
šiemet nutarta ypatingą dėmesį 
skirti kurčiųjų bendruomenės 
švietimui. 

Jau tradiciniais tapusių ke-
tvirtadienių susirinkimų metu 
bendruomenės nariams organi-

zuojamos įvairios tematikos pas-
kaitos. Jau vykusios ir daug žmo-
nių pritraukusios paskaitos: „Šuo 
– geriausias žmogaus draugas“, 
„Draudimo paslaugų realijos. Kaip 
teisingai įvertinti draudimo pas-
laugas“, „Vėžio prevencija ir anks-
tyvoji diagnostika Lietuvoje“. 

Taip pat lapkričio 17 d. 9 val. 
Vilniaus KRC vyko didelė akcija, 

kurios metu „Camelia“ vaistinių 
tinklas organizavo cholesterolio 
kiekio kraujyje patikrą. 

Surengtos ekskursijos į Lietu-
vos teatro, muzikos ir kino mu-
ziejų, Vilniaus paveikslų galeriją, 
Leonardo da Vinči išradimų par-
odą. 20 kurčiųjų turėjo galimybę 
nemokamai pamatyti baletą „Mie-
gančioji gražuolė“.

25 kurtieji ir 5 vertėjai pagal 
e-Citizen programą įgijo kompiu-
terinio raštingumo pradmenų ir 
gavo 20 val. pažymėjimus.

Ir tai dar ne viskas. Ben-
druomenės švietimo kampani-
ja tęsiama.   
 

Rima KURALAVIČIŪTĖ
Vilniaus KRC konsultan
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Pasirinkę simbolį skai-
čių vienuolika, lapkričio 11 
d. 11 val. į renginį „Poezijos 
ruduo 2011 m.“ kurtieji 
literatai rinkosi Kauno kur-
čiųjų reabilitacijos centre 
(KKRC).

Pirmoji rudens literatų kūry-
binė popietė vyko prieš 14 metų. 
Pirmaisiais metais rinkdavosi tik 
kauniečiai, vėliau dalyvių geogra-
fija išsiplėtė. 

Dabartinė kurčiųjų literatų 
būrelio vadovė KKRC informantė 
Rita Diečkuvienė teigė, kad rengi-
nys ne respublikinis, bet kviečiami 
visi, kurie turi ar ieško kūrybinių 
galių valdyti lietuvišką žodį. Iš 
tolimų rajonų kuriančius žmones 
atvykti dažnai sulaiko materialinė 
padėtis, nes kelionės nefinansuo-
jamos.

Į tradicinę kurčiųjų literatų 
šventę susirinko kauniečiai: Leo-
narda Paršelienė, Pranas Pelegri-
mas, Sonė Abromaitienė, Petras 
ir Laimutė Levickai, Rita Diečku-
vienė, Antanas Drūčiūnas, Aldo-
na Stankevičienė. Iš Šiaulių atvy-
ko Algirdas Kugrėnas, iš Jonavos 
– Mykolas Kručas, iš Panevėžio 
- Alina ir Algirdas Juciai. Tarp 
bendro likimo draugų su pirmuo-
ju eilėraščiu debiutavo raseiniškė 
Genovaitė Eidukevičienė. 

Šventės akimirkos
Savo atvykimu literatus nu-

džiugino Lietuvos nepriklausomų 
rašytojų sąjungos (LNRS) pirmi-
ninkas Vladas Buragas. Jis sveiki-
no poetinį žodį tyloje kuriančius, 
džiaugėsi, kad saugo tradicijas, 
pažymėjo būrelio narių pažangą 
kūryboje, paskaitė savo kūrybos 
eilėraštį.

Šventinėje aplinkoje prie vai-
šių stalo dominavo eiliuotas po-
etinis žodis, džiugino malonios 
staigmenos: knygos, įdomūs prisi-
minimai, suvenyrai... 

 Panevėžio kurčiųjų reabilita-
cijos centro direktorė Alina Juciu-
vienė pristatė šiame centre išleistą 
„Poezijos pavasario 2010 m.“ al-
manachą „Suskambusi tyla“. 

LNRS pirmininkas V. Buragas, 
KKRC direktorė Jūratė Pugačiaus-
kienė, tardami šventinį žodį, iš-
skirtiniu dėmesiu apdovanojo bu-

vusią būrelio vadovę L. Paršelienę, 
neseniai šventusią gimtadienį. 
Ponia Leonarda džiaugėsi gėlėmis, 
suvenyru su LNRS atributika, pa-
sidalijo pirmos pažinties su LNRS 
nariais įspūdžiais. Pirmininkui ji 
tada pažadėjo atvesti į LNRS ren-
ginius ir kurčiuosius literatus. Kū-
rybinis bendradarbiavimas tęsiasi 
ligi šiol.

Renginyje dalyvavo KKRC 
meninių gebėjimų lavinimo or-
ganizatorė Vida Eskertienė, neri-
bojami trukmės eilėraščius skaitė 
susirinkę poetai. Į gestų kalbą raiš-
kiai išvertė Kauno apskrities gestų 
kalbos vertėjų centro vertėja Alek-
sandra Šablevičienė.

Kurčiųjų poetinis žodis 
skaitytojui

L. Paršelienė rašo daug. Ši ei-
lėraštį skiria draugams: / Kaip ge-
ra, kai bičiulių turi, / Kurių drau-
gystė nuoširdi.../ Ar bėda, ar pa-
kirsta guli, / Išties pagalbos ranką 
ir širdį. / Jei šventė – tau laimės lin-
kės, / Apkabins ir tvirtai priglaus.../ 
Gėlių puokštė įteikta žydės, / Širdis 
nuo kasdienos atsigaus. / Draugų 
gerumas yra begalinis, / Ne vieną 
kartą pajutau. / Kada džiaugsmas 
užlieja krūtinę - / Tai brangiausia 
dovana man ir tau.../. 

Mėgstantis rašyti linksmas hu-
moreskas Jonavos rajone, Upnin-
kuose, gyvenantis M. Kručas 
rimtu tonu prabilo apie dainose 
apdainuotą dobilą: /Trilapis, liau-
dies apdainuotas, / Dobilas raudo-
nas. / Lyg kilimu laukas nuklotas, 
- / Mainos į tolį atspalvių tonais. / 
Medum pakvipo palaukės, / Sau bi-
teles vilioja. / ......../ Per dobilų rasą 
bridau, / Kartą viešėdamas kaime. 

/ Keturlapį radau. / Sako, jis atneša 
laimę. /

R. Diečkuvienės žvilgsnis 
krypsta į emigrantus: / Ruduo. 
Šiaurys lapus nuskynęs, / Ir paukš-
čius iš gimtinės išvarys. / Vis toliau 
ir toliau nuo tėvynės, / Kur mais-
tas ir šiluma pasitiks. / Bet pava-
sarį paukščiai sugrįš.../ O, žmogau, 
kokie vėjai / Tave vilioja į tolimas 
šalis? / Duonos kąsnis skalsesnis, / 
Bet širdis ar prigis? /

A. Drūčiūnas mena jaunystės 
metus, praleistus Krasnojarsko sri-
tyje, kiekvieną vasarą, pirmą rug-
pjūčio šeštadienį važiuoja į Ario-
galoje vykstantį buvusių tremtinių 
sąskrydį, susitinka su draugais: / 
Mano žvaigždė / Sibire užgeso.../ 
Bet Ariogaloje, / Dubysos slėnyje, / 
Kasmet tebežydi! / Dubysos slėnyje 
parymok - / Manęs palauk.../ Atei-
siu į slėnį / Dovanosiu ir tau.../

S. Abromaitienė pabandė 
eilėraštį sukurti liaudies dainų 
motyvais: / Be tavęs linelius pasė-
jau, / Be tavęs piktžoles išroviau. / 
Lineliai augo gražėjo / Ir mėlynai 
žydėjo. / Be tavęs linelius roviau, / 
Be tavęs ryšulėlius rišau. / Be ta-
vęs linelius kūliau / Ir ant klojimo 
klojau. / Be tavęs linelius verpiau 
/ Ir ant pievelės balinau. / Audžiau 
tautinę juostą, /Linelio žiedeliais 
puoštą./

A. Juciuvienės  eilėraštis 
„Versmė“:  / Nuo tavęs taip šviesu 
/ Spindi akys džiaugsmu / Trykšta 
meno versmė / Iš širdelės gelmės / Ir 
mums gera smagu / Nuo žodžių – 
gestų šiltų - / Ir, vadinas, ne veltui / 
Gyveni žemėj TU! /

P. Levickas išgyvenimus su-
sieja su gamta: / Kodėl nuo medžių 
gailios rasos krenta, /Kodėl taip sie-

loj neramu? / Kur dingo jaunos die-
nos ašarų pakalnėj, / Gal jos pakly-
do tarp skambių dienų? / Ruduo, 
pageltę lapai krenta, / Sausi nuvytę 
čeža man po kojom. / Gyvenimas, 
kaip upė tyliai plaukia, / Ir niekad, 
niekad nesustoja. /..... 

G. Eidukevičienė eiliuota for-
ma aprašo rudeniškas gamtos per-
mainas: / Koks gražus tu, rudenėli, 
/ Aukso spalvom išsipuošęs!/ Skrai-
dai, siauti lapų pūgoj vėjyje, / Sau-
lę dar ilgai vilioti pasiruošęs. / Kol 
dažei lapus madingai, / Vorai spen-
dė kažkam spąstus. / Dabar šypsais 
paslaptingai. / Vėjas plėšo jų išaus-
tus raštus. / Derlių darbštiems do-
vanojai, / Paukščius į šiltus kraštus 
lydėjai, / Su šalnom kasdien pykais, 
derėjais - / Bobų vasarą sušaldyti 
gailėjai. /

A. Kugrėnas skiria linksmus 
posmus karjeristui: / Jei pasiūlys 
aukštą postą / Tėviškėj tu nesėdėsi. 
/ Viską metęs ir palikęs, / Sostinėn 
skubėsi. / Bet tas pasiūlymas / Vėl 
nenumatytas. / Tavo posto vietoje, 
/ Atsisėda kitas. /Taigi, mielas kan-
didate, / Nepradėk jau kriokt, / Tau 
tą postą pralaimėjus, / Žmones ima 
šokt. / Turi darbą – dirbti reikia, / 
Algą tai juk moka. / Atsisėst šiltes-
nėj kėdėj, / Tau dar per ankstoka. / 

Negalėdamas atvykti į renginį 
Leonardas Abarius perdavė savo 
eiles: / Toli laužas liepsnoja, / Pa-
sišildyt vilioja, / Raudona liepsna / 
Kviečia mane. / Bet ne man laužas 
dega. / Ugnyje šakos vaitoja. / Tai 
svetima ugnis. / Ne mane ji šildo... / 
Savo laužą kūrensiu,/ Širdimi lieps-
nosiu. / Karščio turės užtekti / Tavo 
širdį uždegti./

Kauniečio P. Pelegrimo rude-
niškas, bet šviesus eilėraštis „At-
sisveikinimas“: / Išbarstė ąžuolas 
lapus. / Ir krinta iš dangaus šalti 
lašai. / Ruduo. Jau baigės vasara. 
/ Nuvyto jau žiedai / Ir mūsų pasi-
matymas / Jau baigias. Laikas eit. 
/ Bet, mylima, / Kada išauš pava-
saris, / Prie šio šakoto ąžuolo / Tu 
vėlei susitikt ateik! /

Klausos negalią turintys lite-
ratai dėkojo renginio organizato-
riams už šiltą priėmimą ir bičiuliš-
kai atsisveikino iki pavasario.

                           Aldona 
Gema STANKEVIČIENĖ –  

MACIONYTĖ

    Šventės

Renginio „Poezijos ruduo 2011 m.“ dalyviai.

„Poezijos ruduo 2011 m.“ Kaune
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Tarptautinė kurčiųjų diena Raseiniuose
Vėlų rudenį paminėti 

Tarptautinę kurčiųjų dieną 
Raseinių kurtieji nuspren-
dė rinktis su savo šeimos 
nariais. 

Gražiausios renginio  
akimirkos, atsiliepimai
Įžanginis pranešimas susirin-

kusiems nušvietė sunkų pasaulio 
kurčiųjų integracijos kelią į visuo-
menę. Prisiminta, kad anksčiau, 
kol Raseinių kraštas buvo Šiaulių 
apskrityje, raseiniškiai priklausė 
Šiaulių kurčiųjų draugijai. Šiuo 
metu Raseinių kurčiųjų pirminė 
organizacija priklauso Kauno kur-
čiųjų teritorinei valdybai, kuri šį 
rudenį minėjo savo veiklos 40 me-
tų jubiliejų.

Patirtį turinti organizuojant 
renginius Raseinių kurčiųjų pir-
minės organizacijos informantė 
Genutė Eidukevičienė vadovauja-
si senu, išmintingu posakiu, kad 
„geriau turėti ne šimtą litų, bet 
šimtą draugų“. Į renginius čia su-
sirenka gausiai. 

Kauno kurčiųjų jaunimo lyde-
ris Mykolas Balaišis, su imituoja-
ma daina “Mūsų dienos kaip šven-
tė“ „užkūręs“ šventinę nuotaiką, 
privertė susirinkusius eiti į salės 
vidurį ir šokti.

 KKRC meno saviveiklininkų 
būrelis kaip dovaną atvežė panto-
mimos mini spektaklius „Kojos“ ir 
„Širdelė“. 

Raseiniškiai G. Eidukevičienė 
ir Vidmantas Vitkauskas suvaidi-
no intermediją „Klouno meilė be-
ribė“. 

Sveikindama su švente Seimo 
nario Edmundo Jonylos padėjėja 
Diana Kaupaitienė įteikė šakotį ir 
dovanėlę, pabrėždama G. Eiduke-
vičienės nuoširdžias pastangas rū-
pintis kurčiaisiais ir jų integracija į 

plačiąją visuomenę. 
Pati G. Eidukevičienė tvirtino, 

kad visada lengviau įgyvendinti 
geras idėjas, kai šalia yra palaikan-
tys, pritariantys bendrijos žmonės 
ir centro darbuotojai. Sprendžiant 
opius klausimus visada pagalbos 
ranką ištiesia centro direktorė Ve-
ronika Čirvinskienė, gestų kalbos 
vertėja, sveikatingumo organiza-
torė bei projektų vykdytoja Irena 
Perminienė. Linkėdama „visoke-
riopos sėkmės, einant savo asme-
niniu keliu svajonių išsipildymo 
link“, vadovė padėkos raštais ap-
dovanojo aktyvius organizacijos 
narius: Onutę ir Vidmantą Vit-
kauskus, Edvardą Baltrušaitį, už 
dalyvavimą organizuojant ren-
ginius - gerą šeimininkę Teresę 
Mačiulienę, iš šeimos narių, ak-
tyviausiai prie kurčiųjų bendrijos 
veiklos prisidedančią, - Auksuolę 
Špancerienę.

Šventės proga sveikino Ra-
seinių rajono žmonių su negalia 
sąjungos vadovė Janina Jokubaus-
kienė. Kalbėdama Raseinių rajono 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kė Dijana Ušinskienė pažymėjo: 
“Reikia sveikiems žmonėms už-
sikišus ausis pabūti tylos pasau-

lyje, kuriame būna kurtieji. Tada 
greitai suvoktų, kad negirdinčiųjų 
yra kitoks pasaulio suvokimas. 
Bendraudami su kurčiaisiais mes 
praturtėjam dvasiškai. 

Genutės darbas čia labai rei-
kalingas. Ir ne vien tai, kad be jos 
pagalbos ne visi gali susikalbėti. 
Suvokti kurčiųjų pasaulį ne taip 
paprasta, kaip atrodo.“ 

Atvykusi į šventę su gausia 
„savo komanda“ – aktyviausiais 
bendrijos žmonėmis – Kėdainių 
kurčiųjų pirminės organizacijos 
informantė Veronika Gilienė, ge-
rai žinodama šio darbo ypatumus, 
nuoširdžiai sveikindama kole-
giškai pridūrė: „Genute, žmogus 
dirbdamas šį darbą turi mylėti ne 
tik pats save, bet ir aplik esančius, 
nesvarbu, kokie jie būtų... Tavo 
miela šypsena dažnai mums viską 
pasako, nereikia net žodžių. Būk 
tokia, kokia esi.“

Artėjant prie renginio pabai-
gos, sveiko juoko doze susirinku-
sius apdovanojo „Raseinių teno-
ras“. Prisistatęs garsiu dainininku 
(vaidino Julijonas Eidukevičius), 
sugebėjęs mimika ir gestais nu-
rungti iš tiesų garsios Raseinių 
dainininkės (vaidino G. Eidukevi-

čienė) sceninį įvaizdį, apsišaukėlis 
tenoras įsivelia į intrigas. Laimei, 
įsiliepsnojęs ginčas baigiasi daug 
žadančiu susitaikymu.

Malonus bendravimas tarp 
šeimų ir draugų

Po oficialios renginio dalies 
susirinkusioms kurčiųjų šeimoms 
ir draugams nestigo pokalbių te-
mų. Štai Vitalija Tytmonienė su 
sūnumi Giedriumi atvyko net iš 
Ariogalos. Tolimai kelionei jie 
nedažnai ryžtasi, nes Giedrius ne 
tik negirdi, bet ir nuo kūdikystės 
serga cerebriniu paralyžiumi. Iš 
Ariogalos atvyko ir Edita Stonai-
tytė su sūnumi, Paulina Vaštakaitė 
su mama Elvyra Vaštakiene, kuri 
nupiešė šventinį plakatą. Inga Vit-
kauskaitė su tėveliu atvažiavo iš 
Viduklės. Su Vidmantu Vitkausku 
atvyko jo mama Audronė Vitkaus-
kienė. G. Eidukevičienė teigė, kad 
dėl A. Špancerienės ir kitų mamų 
išradingumo vaišių stalas buvo 
šventinis.

 Svečių akis traukė salėje su-
rengta rankdarbių parodėlė: mez-
giniai, nėriniai, atvirukai, dekupa-
žo technika puoštos dėžutės. Mo-
teris labiausiai domino naujovės: 
ažūriniai, įvairiaspalviai tekstilės 
šalikėliai greitai buvo derinami 
prie veido, aptarinėjama, kaip jie 
buvo kuriami. Naujų temų rado-
si susėdus prie vaišių stalo: smal-
sumą ir apetitą žadino iš rudens 
gėrybių pagamintos įvairiaspalvės 
mišrainės, salotos. Akivaizdu, kad 
čia svarbu ne tik sugebėti, turėti, 
bet ir mokėti pasidalyti su kitais.

Tačiau pasibaigus šventėms 
vėl prasideda kasdienybė. Tegul 
ir kasdienybėje Raseinių kurčiųjų 
bendruomenę lydi susitelkimas.

                      Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ-MACIONYTĖ

Raseinių kurčiųjų pirminės organizacijos informantė Genutė Eidukevičienė 
(trečia iš kairės) su aktyviausiais bendruomenės nariais.

Šventės

Tarptautinė kurčiųjų 
diena Panevėžio kurčiųjų 
reabilitacijos centre šiemet  
buvo minima spalio 8-ąją. 

 Panevėžio kurčiųjų bendruo-
menės kūrimosi, veiklos istoriją, 
nuveiktus darbus, siekius renginy-
je apžvelgė LKD Panevėžio terito-
rinės valdybos pirmininkė Alina 
Juciuvienė. Šie metai LKD Pane-

vėžio teritorinei valdybai jubilieji-
niai – sukanka 40 metų.

Atminimo dovanėlėmis bu-
vo pagerbti aktyviausi Panevėžio 
kurčiųjų bendruomenės nariai - 
saviveiklininkai Genė ir Zigmas 
Adašiūnai, Danutė ir Stanislovas 
Taraškevičiai, Irena Jackūnienė, 
Zoja Meškinienė, Irena Tančikie-
nė, Dalia Jurevičienė, Jurgita Gri-
tėnaitė, Rasa Rutkauskaitė, Vilius 

Kiuras, Darius Kaušakys, jaunieji 
šokių, imituojamų dainų atlikėjai 
Karina Butkevičiūtė, Roberta Bal-
sytė, Ineta Černeckytė, Karolina 
Janikūnaitė, Laisvidas Jakiūnas. 

 Šiltus sveikinimo žodžius, 
palinkėjimus tarė renginio svečiai 
– Panevėžio miesto savivaldybės 
tarybos narė Galina Kuzmienė, 
Panevėžio apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro direktorė Sandra 

Kemeraitienė, Panevėžio kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos direktorė Danutė Kriš-
čiūnienė, Darbo partijos atstovas 
Zenonas Lipnevičius. 

Akis džiugino plačiai žinomo 
Panevėžio bendruomenių rūmų 
tautinių šokių kolektyvo „Gran-
dinėlė“ (vadovė Zita Rimkuvienė) 
jaunieji šokėjai. Jų šokiai, chore-
ografiniai vaizdeliai gražiai su-

Panevėžio teritorinei valdybai - 40 metų
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Šį rudenį, nesilaikydami 
nusistovėjusių tradicijų, 
Telšių kurčiųjų draugijos 
„Tyla“ nariai Tarptautinę 
kurčiųjų dieną paminėjo 
neįprastai: organizacijos 
atstovai susitiko su miesto 
meru Vytautu Kleiva, vyko 
į pažintinę kelionę po savo 
rajoną.

Kurtieji domėjosi, kaip merui 
sekasi įgyvendinti savo programą, 
su kokiomis problemomis susi-
duriama. Per susitikimą meras 
pasveikino su artėjančia Tarptau-
tine kurčiųjų diena, gyrė kurčiųjų 
draugijos „Tyla“ pirmininką Stasį 
Kavolių už iniciatyvą. Pirmininko 
dėka savivaldybė klausos negalią 
turintiems rajono moksleiviams 

skyrė lėšų klausos aparatams įsi-
gyti. 

Miesto visuomenė mato kur-
čiųjų pastangas puošiant Telšius: 
Plungės gatvės prieigoje, Rainių 
kelio link kurtieji sodino savo už-
augintus sodinukus, dabar juos 
prižiūri. Visuomenę sudomino 
graži gestais imituojamų dainų 
programa, floristinių darbų paro-
dėlės. 

Pirmininkas džiaugiasi žmo-
nių aktyvumu: į floristikos būrelio 
užsiėmimus ateina jaunų žmonių, 
su bendruomenės nariais įsitrau-
kiama į miesto talkas, dalyvauja-
ma įvairiose akcijose.

Telšių apskrities laikraštis 
„Kalvotoji Žemaitija“ informavo 
visuomenę apie artėjančią Tarp-
tautinę kurčiųjų dieną, priminė 
pasaulio kurčių žymių žmonų pa-

siekimus bei Telšių kurčiųjų drau-
gijos „Tyla“ narių pastangas įpras-
minti gyvenimą.

S. Kavolių labai džiugina, kad 
klausos negalią turintys žmonės 
jau turi motyvaciją tęsti mokslus: 
R. Žulkutė įstojo į Žemaitijos kole-
gijos Telšių fakultetą, šiais metais 
penkiese išvyko mokytis į Vilnių, 
vienas į Šiaulius ir vienas į Plungę. 

Svečiuojantis pas merą, S. Ka-
volius patikino ir toliau su aktyvis-
tais prisidėsiantis prie Žemaitijos 
sostinės gražinimo. 

Atsidėkodamas meras V. Klei-
va bendruomenei pasiūlė autobu-
są, kad galėtų aplankyti mažesnius 
rajono miestelius ir savo akimis 
pamatytų pozityvius pokyčius.  

„Kadangi keliauti savo lėšomis 
dabar brangu, žinią žmonės sutiko 
su entuziazmu. 

Pasirinkome maršrutą, kad 
gautume naujų žinių: aplankėme 
miestelius, apžiūrėjome pavyz-
dingai tvarkomas rajono sody-
bas, daug įdomaus pamatėme ir 
sužinojome nuvykę į netradicinę 
Aldonos Simonavičiūtės sodybą, 
atstatytą Biržuvėnų dvarą. Apie 
šias sodybas norėtume papasakoti 
skaitytojams“, – teigė pirmininkas.

Plačiau skaitykite Lietuvos 
kurčiųjų tinklapyje www.lkd.lt 

                       Aldona 
 Gema STANKEVIČIENĖ– 

MACIONYTĖ

Vilniaus KRC lapkričio 5 d. 
surengė Helovyno šventę, davę jai 
„Vaiduoklių nakties“ pavadinimą. 
Kurčiųjų bendruomenė gausiai 
rinkosi į renginį, nes jai labai svar-
bu saviraiška ir įsimintini perso-
nažų vaidmenys. 

Spektaklis prasidėjo nuo nera-
mios dvasios pasirodymo mažame 
namelyje.O kiti aktoriai, kurie vai-
dino turistų grupelę, atėjo iš salės 
gilumos ir taip labai nustebino 
žiūrovus. Štai kokia buvo „Vaiduo-
klių nakties“ istorija.

Viename seniai apleistame 
name gyveno nerami vaiduoklio 
dvasia ir niekas nedrumstė jos ra-
mybės. Bet vieną dieną į tą namą 
užklydo keliaujančių turistų gru-
pė, kuri pasiklydo miške. Lauke 
sparčiai temo, tad keliautojai ne-
ramūs dairėsi prieglobsčio nakčiai. 
Radę trobelę nutarė ten pasilikti 
iki ryto, kol prašvis. Tuomet ke-
liauti  toliau. 

Keliautojų sumanymas nepa-
tiko tame name gyvenančiai ne-
ramiai dvasiai. Tad ji nutarė visų 
jų atsikratyti. Ir vieną po kito ke-
liautojus vedė iš proto. Turistams 
susisuko galvos, jiems vaidenosi, 
jie nesiorientavo aplinkoje. Visus 
dvasia paveikė skirtingai, kol galų 
gale name neliko nė vieno turisto.

Ir štai dvasia vėl liko viena, o 
paskutiniai jos žodžiai buvo tokie: 
„Te niekas nedrįsta įžengti į ma-
nuosius namus, nes ir juos ištiks 
toks pats likimas“.

Po spektaklio Vilniaus kur-
čiųjų jaunimo organizacijos nariai 
organizavo gausybę žaidimų. Da-
lyvavo juose ir dideli, ir maži. O 
po žaidimų, kaip jau įprasta, vyko 
diskoteka.

Rima KURALAVIČIŪTĖ

sipynė su mūsų saviveiklininkų 
šokiais, imituojamomis dainomis. 
Šventė buvo džiugi ir įsimintina. 

Spalio 21 d. Panevėžio kur-
čiųjų reabilitacijos centro savi-

veiklininkai sugužėjo į Anykščių 
kultūros centro mažąją salę ir su 
savo koncertine programa padėjo 
Anykščių rajono pirminei organi-
zacijai paminėti Tarptautinę kur-

čiųjų dieną bei LKD Panevėžio 
teritorinės valdybos 40-metį. 

Kurčiųjų bendruomenei skyrė 
dėmesio ir Anykščių rajono savi-
valdybės meras Sigutis Obelevi-
čius, kuris  įteikė LKD Panevėžio 
teritorinės valdybos pirmininkei 
Alinai Juciuvienei padėkos raš-
tą. Gerais ir šiltais žodžiais visus 
pasveikino Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos Investi-
cijų ir projektų valdymo skyriaus 
specialistė Loreta Pesliakienė. Po 
nuotaikingo koncerto visi LKD 
Anykščių rajono p/o kambarėlyje 
aptarė būsimos veiklos, bendra-
darbiavimo planą, p. Aldona Rai-
šelienė kvietė dalyvauti Anykščių 
miesto šventėje. 

                              
   Sonata RANCOVA   

Anykščių kultūros centro salėje šoka Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro 
saviveiklininkai. 

„Tylos“ veiklos kryptys, kelionė po rajoną

Vaiduoklių 
naktis

Svečiuose pas Telšių miesto merą Vytautą Kleivą.
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Parodą „Mokinių, turinčių 
klausos sutrikimą, bendrųjų ir 
dalykinių kompetencijų ugdymo 
patirtis“ apibendrino Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro pedagogė  Re-
nata Valaitytė-Ramuckienė. 

Parodoje dalyvauja net 
aštuonios iš dešimt Lietuvos 
kurčiųjų ugdymo įstaigų. Par-
odą sudaro trys pagrindinės 
ekspozicijos: specialiosios mo-
kymo priemonės ir kiti gerosios 
darbo patirties pavyzdžiai, spe-
cialiosios mokymo priemonės 
(išleistos LKNUC Gestotyros ir 
metodinių priemonių rengimo 
skyriaus, Surdologijos centro, 
„Šviesos“ leidyklos) ir mokinių 
kūrybiniai darbai.

Ekspozicijai „Specialiosios 
mokymo priemonės ir kiti gero-
sios darbo patirties pavyzdžiai“ 
pateiktos 95 mokinių kompe-
tencijas ugdančios priemonės. 
Daugiausia jų (net 68) pateikė 
KKNUC. Taip pat ekspozici-
joje galima pamatyti Vilniaus 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų re-
abilitacinio profesinio mokymo 
centro (VKNRPMC), Klaipėdos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa-

grindinės mokyklos, LKNUC, 
Lietuvos sutrikusios klausos 
vaikų ikimokyklinio ugdymo 
centro, Kauno lopšelio-darželio 
„Klausutis“ parengtų mokinių 
kompetencijas ugdančių prie-
monių. 

Pagal žanrą populiariausi: 
mokymo (si) priemonės – 30, 
projektų veiklos aprašai – 20, 
kompiuterinės mokymosi prie-
monės – 11. Daugiausia ekspo-
nuojamų mokinių kompetenci-
jas ugdančių priemonių skirta 
komunikavimo kompetenci-
jai ugdyti – net 24, socialinei 
kompetencijai - 16, bendrųjų 
kompetencijų ir gyvenimo įgū-
džių kompetencijai – 12. Šioje 
ekspozicijoje esančios mokymo 
priemonės pagal kompetencijas 
pasiskirsto taip: komunikavimo 
kompetencija - 15, informacinė 
komunikacinė - 11, socialinė - 9.

Kitoje parodos ekspozicijoje 
galima pamatyti specialiąsias 
mokymo priemones LKNUC 
Gestotyros ir metodinių prie-
monių rengimo skyriaus, Surdo-
logijos centro bei „Šviesos“ lei-
dyklos išleistas Lietuvos mastu. 
Eksponuojamos 42 priemonės 
skirtos komunikacinei kompe-
tencijai ugdyti. Gamtamokslei, 
socialinei, matematinei kompe-
tencijai ugdyti ekspozicijoje yra 
tik po 2 mokymo priemones.

Paroda KPKC veiks iki 
gruodžio 19 d. Bus išleistas ir 
parodos katalogas. Jo elektro-
ninė versija bus įdėta KPKC 
svetainėje.

Mokinių kūrybinių darbų 
paroda - tinklapio www.lkd.lt 
rubrikoje ,,Meno galerija''.

Švietimas
Atkelta iš 7 p.

Surdopedagogai dalijosi  darbo 
patirtimi


