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• Dvidešimt antri leidimo metai• 

Konkursas „Gestai vertėjų rankose“
 
  Gegužės 20 d. Kauno valstybiniame lėlių teatre vyko konkursas „Gestai vertėjų 
rankose“.  Konkurse dėl Metų gestų kalbos vertėjo titulo varžėsi vienuolika lietuvių gestų 
kalbos vertėjų iš penkių didžiųjų Lietuvos miestų. Metų lietuvių gestų kalbos vertėjo titulą 
laimėjo Šiaulių gestų kalbos vertėja Ieva Lemešiūtė.

Plačiau skaitykite 6 p.

Konkurso organizavimo darbo grupė (iš kairės): Arūnas Bražinskas, Miglė Ivanauskaitė, Vytautas 
Valiauga, Ramunė Leonavičienė, Kęstutis Vaišnora, Agnė Tvarijonaitė, Mykolas Balaišis.

Komisijos pirmininkės Ulijanos Petraitienės glėbyje - 
Metų gestų kalbos vertėjo titulą laimėjusi šiaulietė Ieva 
Lemešiūtė.
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112: Surdologijos centras 
Draugijos ir Neįgaliųjų reikalų 
departamento (NRD) pavedimu 
nuo šiol renka kurčiųjų asme-
nų duomenis (vardas, pavardė, 
gyvenamoji vieta, mob. telefo-
no numeris ir informacija apie 
rimtas ligas ar antrines negalias) 
ir visiškai saugiai juos perduo-
da naudoti Bendrajam pagalbos 
centrui (BPC). Gavęs čia išvar-
dytą asmens duomenų rinkinį 
BPC yra pasiruošęs priimti su-
trikusios klausos asmenų skubios 
pagalbos prašymus žinute. Nors 
registravimasis yra vykdomas 
laisvos valios principu, Kurčių-
jų draugija ragina aktyviai jame 
dalyvauti, nes visa tai – kurčių-
jų labui. Registracija atliekama 
asmenų gyvenamojoje vietoje: 
visuose teritoriniuose KRC, pir-
minėse organizacijose, apskričių 
gestų kalbos vertėjų centruose. 
Visose šiose organizacijose iška-
binti skelbimai, informuojantys 
apie vykdomą kampaniją. Ten 
pat, vietoje, asmenys užpildo ir 
atitinkamos formos pažymą, taip 
patvirtindami, kad duomenis su-
tinka teikti savanoriškai.

Kad būtų užtikrintas asmens 
duomenų saugumas, Surdolo-
gijos centras įvykdė visus jam 
keltus Valstybinės duomenų ap-
saugos inspekcijos reikalavimus. 
Šiame projekte bendradarbiauja 
ir aukštesnioji organizacija - 
NRD ir suteikia galimybę kurčių-
jų duomenis kaupti departamen-
to duomenų bazėje. Prieigą prie 
jos turi tik vienas specialiai šiam 
tikslui Surdologijos centre įdar-
bintas asmuo.

 KONGRESAS: liepos 18-23 
dienomis Pietų Afrikos Respu-
blikos Durbano mieste vyksian-
čiame 16-ajame Pasaulio kurčių-
jų federacijos kongrese „Visuoti-
nis kurčiųjų atgimimas“ dalyvaus 
LKD prezidentė Roma Klečkovs-
kaja ir viceprezidentė Svetlana 
Litvinaitė.  

VERTIMAS: šiemet metinį 
prezidentės Dalios Grybauskai-
tės pranešimą tiesiogiai į gestų 
kalbą  vertė keturios vertėjos: 
Jolanta Sibik (Surdologijos cen-
tras), Zita Palepšienė (Kauno 
AGKVC), Raimonda Vaičeliū-
nienė (Panevėžio AGKVC), Ieva 
Lemešiūtė (Šiaulių AGKVC). Iš 
anksto susipažinti su pranešimo 

turiniu LGK vertėjos, kaip ir per-
nai, galimybės neturėjo.

BAIGĖ: Vilniaus kolegijo-
je studijas sėkmingai baigė dar 
viena LGK vertėjų laida. Gestų 
kalbos dalyko dėstytojas Tomas 
Ivanauskas sako labai jaudinęsis 
dėl savo studentų. Mat šiemet 
baigiamojo egzamino užduotys 
buvo kur kas sudėtingesnės nei 
pernykštės. Taip esą yra todėl, 
kad šiųmetė laida studijavo pagal 
naują programą, kur specialybės 
dalykams yra skirta daug dau-
giau valandų. 

Iš 14 studentų net keturi pel-
nė 10 balų, o penki – 9 balus. Pa-
rašytas tik vienas šešetas. Pasak 
dėstytojo, jei ne teorinė dalis, de-
šimtukų būtų buvę daug daugiau. 
Testas, arba teorinė dalis, sudarė 
30 proc. bendrojo balo vertės, o 
praktinė dalis – 70 proc. Praktinė 
egzamino dalis buvo sudaryta iš 
3 dalių: vertimo į LGK, vertimo 
į lietuvių kalbą ir situacijų valdy-
mo. Patikra vyko dvi dienas.

Kaip ir kasmet, egzaminų 
komisijoje buvo gestų kalbos 
vertėjų centrų vadovų. Tad dalis 
studentų darbo siūlymų gavo iš 
karto. Panevėžyje įsidarbins dvi 
absolventės, Klaipėda irgi tiki-
si prisikalbinti vieną studentę, o 
štai Kaunui - nesiseka. Teigiama, 
kad dėl miesto ypatumų ar dėl 
to, kad nebuvo kilusių iš Kauno 
LGK vertėjų, šie nenoriai renka-
si laikinąją sostinę. Tuo pat metu 
Vilniuje – pareiškimų perteklius, 
o laisvų vietų nėra. T. Ivanauskas 
jaudinasi, kad dalis tokios gabios 
absolventų laidos bus priversta 
darbo ieškoti užsienyje. Dėl to-
kios padėties esą krinta ir jo, dės-
tytojo, motyvacija dirbti.    

ŠVIETIMAS: birželio 8 d. 
NRD organizuotame neįgaliųjų 
organizacijų vadovų ir Švietimo 
ir mokslo ministerijos atstovų 
susitikime į klausimus atsakinėjo 
viceministras Vaidas Bacys ir Iki-
mokyklinio ir pradinio ugdymo 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Teresa Aidukienė. Draugija su-
sitikimui rimtai rengėsi: išklau-
sė visų kurčiųjų ugdymo įstaigų 
siūlymus, juos apibendrino. Bet, 
anot LKD vadovės, susitikimu iš 
dalies nusivylė. „Klausimų kibi-
rai“, - štai toks buvo LKD atsto-
vės komentaras. 

LKD vadovė svarstyti teikė 
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Panevėžio kurčiųjų ugdymo įs-
taigos siūlymą mokyklų tinklo 
kūrimo taisyklių projektui pa-
pildyti: kad „sąvoka „specialioji 
klasė“ – mokinių grupė, kurioje 
mokosi mokiniai dėl įgimtų ar 
įgytų sutrikimų turintys didelių 
ar labai didelių specialiųjų ug-
dymosi poreikių, būtų papildyta 
ir „vidutinių sunkumų“. Kauno 
apskrities kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro  direk-
torė L. Gervinskienė siekia, kad 
ministerija aiškiai atsakytų, kur 
kurčiųjų mokytojai galėtų gerai 
išmokti (o ne pasimokyti) lietu-
vių gestų kalbą. Draugija palaiko 
kaunietės siūlymą ir siekia, kad 
ugdymo įstaigų bendruomenes 
– ir vaikus, ir suaugusiuosius - 
gestų kalbos mokytų kurtieji as-
menys. Apie tai susitikime mūsų 
vadovė ir bandė diskutuoti. Ir 
nusivylė, kai atsakant buvo su-
siaurinta tema ir tik informuota, 
kad šiuo metu Šiaulių universite-
te surdopedagogo diplomo siekia 
10 asmenų. Pasak prezidentės, 
tema pakeista, o mums žinoma, 
kad ir šie dirbti su kurčiaisiais 
rengiami specialistai neišklauso 
jokio gestų kalbos kurso. Daly-
viai buvo nepatenkinti, kad į su-
sitikimą atėjo tik du ministerijos 
atstovai. Jie reikalauja kito susiti-
kimo, kuriame dalyvautų įvairių 
sričių švietimo specialistų.   

T E C H N I K A : Te c h n i n ė s 
pagalbos neįgaliesiems cen-
tro (TPNC) patalpose ir jų  
iniciatyva birželio 8 d. UAB „Au-
diomedika“  pristatė danų firmos 
„Phonic Ear“ klausos kompensa-
vimo priemones.  Belaidės; sti-
prinančios individualių klausos 
priemonių poveikį; sukomplek-
tuojamos kaip dėlionė (toks ir 
pavadinimas angliškai – „Puzz-
le“) ir dėl to galinčios tapti dau-
giafunkcinėmis; stiprinančios 
garsą ar jį transformuojančios į 
šviesą, vibraciją; palengvinan-
čios sutrikusios klausos asme-
nims komunikaciją mobiliuoju 
telefonu ir kt. priemonės –  buvo 
pristatyti štai tokie „Phoni Ear“ 
gaminiai. LKD atstovaujančios 
prezidentė R. Klečkovskaja ir 
bendrijos PAGAVA darbuotoja 
Marija Markina „Audiomedikai“ 
turėjo pasiūlymų. Jos ragino pri-
statymus  organizuoti tiesiogiai 
kurčiųjų bendruomenei (ir būti-
nai regioniniu principu), kurčių 
vaikų tėvams, o ne pavieniams 
jų atstovams. „Draugijos atsto-

vai be bendruomenės nuomonės 
vienašališkų sprendimų priimti 
negali“, - teigė R. Klečkovskaja. 
Pasak mūsų vadovės, žmonės ry-
šis pirkti brangias priemones, kai 
įsitikins jų nauda ir kokybe. Tai 
įmanoma tik patiems ją išban-
džius. Diskutuojant kilo ir kitas 
sumanymas: išmokyti po vieną 
teritorinės kurčiųjų organizacijos 
atstovą naudotis nauja technika, 
palikti ten po vieną demonstra-
cinį egzempliorių, kad vėliau su 
jos galimybėmis jis galėtų supa-
žindinti kurčiųjų centro lankyto-
jus. „Audiomedika“ pasiūlymais 
susidomėjo.

Į SEIMĄ: LKD parengė dar 
vieną raštą, kuris netrukus turėtų 
pasiekti Seimo pirmininkę Ireną 
Degutienę. Jame skundžiamasi, 
kad jau į keturis Seimo kancelia-
rijai adresuotus laiškus Draugija 
negauna atsakymų. Nesilaikoma 
pažado, duoto posėdyje „Seimas 
tiesiogiai“, spręsti Seimo posė-
džių vertimo į gestų kalbą ir tele-
vizijų laidų titravimo problemą. 
Draugija teikia siūlymą: Sei-
me įrengti patalpas, pritaikytas 
LGK vertėjams, kurių tiesiogiai 
verčiami Seimo posėdžiai būtų 
transliuojami kurčiųjų bendruo-
menei.  

Įsipareigojimų kurčiųjų at-
žvilgiu vengia komercinės televi-
zijos. Ir padėtis tik blogėja. Štai 
ankstesnės redakcijos Visuome-
nės informavimo įstatyme buvo 
deklaruojama, kad informacijos 
rengėjų ir skleidėjų pateikiama 
informacija turi būti pritaikyta 
neįgaliesiems. Naujos redakci-
jos įstatyme tokių įpareigojimų 
nebeliko. Dabar formuluojama 
taip, kad pateikiama informacija 
– bendruomeninių organizacijų, 
valstybinių, teritorinių valstybi-
nių įstaigų - pagal galimybes bū-
tų pritaikyta neįgaliesiems. „Pa-
gal galimybes – tai reiškia nieka-
da“, - skundžiasi Seimo vadovei 
kurtieji. 

ŠVENTĖ: šiemet tradicinė 
respublikinė kurčiųjų meno savi-
veiklos šventė kurčiųjų bendruo-
menę kviečia į sueigą liepos 2 d. 
14 val. Panevėžio kurčiųjų reabi-
litacijos centre. Šeimininkai siū-
lo tokią dienotvarkę: pirmiausia 
– meninės programos peržiūra. 
Po kultūrinės dalies numatomi 
šokiai, žaidimai ir bendravimas.

STOVYKLA: liepos 1-10 
dienomis jau septintą vasarą iš 
eilės stovykla „Tylioji pasaka“ 

kviečia jaunuosius vilniečius į 
vasaros stovyklą. Ji vyks Vilniaus 
rajone, visai šalia  Nemenčinės. 
Priimami kurčiųjų šeimų vaikai 
nuo 10 iki 15 metų. Renginio 
organizatorius – Respublikinis 
KRC. Na, o daugiau informacijos 
tėveliai gali gauti Vilniaus KRC 
iš socialinių darbuotojų.  

GESTAI: Surdologijos cen-
tro I pusmetį numatyti surengti  
LGK mokymai vertėjams baigti. 
Pirmo lygio mokymus baigė 2, 
antro lygio - 10, trečio lygio – 8 
asmenys. Ar visi išlaikė moky-
mų pabaigoje rengiamą testą, 
paaiškės vėliau, kai lektoriai ir 
organizatoriai peržiūrės filmuotą 
medžiagą. 

GYVOJI BIBLIOTEKA: 
gegužės 26 d. Vilniaus kurčiųjų 
klube vykusioje Arūno Bražins-
ko paskaitoje apsilankė svečias 
- Sergejus Grigorjevas iš Naci-
onalinio socialinės integracijos 
instituto. Jis pristatė kurtiesiems 
projektą Gyvoji biblioteka. Tai 
yra neformalus ugdymo meto-
das, skatinantis tarpusavio su-
pratimą, toleranciją ir pagarbą 
žmogaus teisėms. Gyvojoje bi-
bliotekoje viskas vyksta panašiai 
kaip tikroje bibliotekoje: ateina 
skaitytojas, išsirenka knygą ir 
skaito. Tik knygos čia yra žmo-
nės iš pažeidžiamų socialinių 
grupių, visuomenėje patirian-
tys diskriminaciją ir išankstines 
nuostatas (žmonės su negalia, 
tautinės, seksualinės mažumos, 
buvę narkomanai , alkoholikai 
ir kiti). O knygos skaitymas yra 
žmogaus pokalbis su gyvąja kny-
ga. S. Grigorjevas pakvietė kur-
čiuosius taip pat prisidėti prie 
šio projekto ir pabandyti pabūti 
gyvosiomis knygomis. Daugiau 
informacijos apie Gyvąją biblio-
teką galima rasti internete www.
gyvojibiblioteka.lt.

KALNAI: gegužės 26 d. 
Vilniuje įvyko kurčiojo A. Bra-
žinsko paskaita apie jo kelionę į 
Pamyro kalnus Tadžikistane. Jis 
pasakojo apie skurdžią šios šalies 
kasdienybę, apie savo nuotykius 
ir sunkumus kopiant į J. Korže-
nevskajos (7105 m) viršūnę, rodė 
nuotraukas ir filmuotus vaizdus 
iš kelionės. Išsamiau apie A. Bra-
žinsko keliones skaitykite liepos 
mėnesio „Akiratyje“.

FESTIVALIS: Šiaulių filhar-
monijos salėje gegužės pabaigoje 
vyko tradicinis sutrikusios klau-
sos vaikų ir jaunimo festivalis 

„Tylos skambėjimas“, kurį su-
rengė Šiaulių sutrikusios klausos 
ugdymo centras. Jame dalyvavo 
Panevėžio, Telšių, Klaipėdos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa-
grindinių mokyklų, Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centro, Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro, 
Šiaulių sutrikusios klausos vaikų 
ugdymo centro bei Šiaulių kur-
čiųjų reabilitacijos centro ko-
lektyvai. Po renginio visi vaikai 
buvo pakviesti į boulingo klubą, 
kad galėtų vieni kitus pažinti, 
pabendrauti. Kitais metais „Tylos 
skambėjimo“ festivalis jau penk-
tą kartą vaikus sukvies pabūti 
kartu ir pradžiuginti vienas kitą 
gražiais pasirodymais. 

PRIPAŽINO: naujienų por-
talas MIGnews.com praneša, 
kad Islandijos parlamento nariai 
priėmė įstatymą, kuriuo kurčiųjų 
vartojamai gestų kalbai suteiktas 
valstybinės kalbos statusas. Nuo 
šiol kurtieji islandų gestų kalbą 
dokumentuose galės įrašyti kaip 
pirmąją savo kalbą. Sprendimas 
priimtas vienbalsiai. Posėdyje 
dalyvavo ir Islandijos kurčiųjų 
asociacijos atstovai. Teigiama, 
kad tokio statuso kurtieji akty-
viai siekė daugiau kaip 20 metų.

SPORTAS: rutulio stūmikas 
Vytenis Ivaškevičius (g. 1992 
m.) šiemet net 5 kartus pageri-
no savo asmeninį rezultatą, kuris 
buvo fiksuojamas kaip Lietuvos 
kurčiųjų rutulio stūmimo re-
kordas. Rezultatai gerinti taip: 
13,32 m; 13,35 m; 13,47 m; 13,92 
m; 14,01 m. Dabar sportininkas 
rengiasi liepos 10-16 d. Turkijo-
je vyksiančiam 8-ajam Europos 
kurčiųjų lengvosios atletikos 
čempionatui.
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Televizijos laida vaikams “Žvaigždelė” 
verčiama į gestų kalbą

Gegužės mėnesį pirmą kar-
tą Lietuvoje pradėta transliuo-
ti televizijos laida vaikams su 
vertimu į lietuvių gestų kal-
bą. Laida “Žvaigždelė” rodoma 
per“Balticum TV” kas antrą 
sekmadienį 12.30 val., kartojama 
antradieniais 10.15 val.  ir penk-
tadieniais 17.45 val. 

“Žvaigždelė“ prasidėjo 
nuo radijo laidos

Televizijos laidą “Žvaigždelė” 
kuria Gerosios Naujienos centras, 
per radijo bei televizijos laidas, 
spaudą ir renginius tiek suaugu-
siesiems, tiek vaikams skleidžian-
tis krikščioniškąsias vertybes. 
“Žvaigždelės” redaktorė Daiva 
Bauerienė pasakojo, kad viskas 
prasidėjo nuo radijo laidos vai-
kams “Vakaro žvaigždelė”, kurią 
Žinių radijas transliuoja jau sep-
tintus metus. Kuriant radijo laidą, 
kurios tikslas įvardijamas fraze 
“kad vaikai dori užaugtų”, susi-
kaupė daug vertingų garso įrašų. 
Tuomet nuspręsta sukurti inter-
neto svetainę www.zvaigzdele.lt 
ir pateikti radijo laidų įrašus, kad 
juos galėtų parsisiųsti vaikai ir 
mokytojai, norintys naudoti tuos 
įrašus savo pamokose. 2008 m. 
pradėtas leisti žurnaliukas „Vakaro 
žvaigždelė“. Jis šiuo metu leidžia-
mas kiekvieną ketvirtį jau 3000 
egzempliorių tiražu, parduodamas 
didžiuosiuose prekybos centruo-
se. Žurnale kartą buvo spausdinta 

gestų kalbos abėcėlė, vaikai supa-
žindinti su gestų kalba ir kurčiai-
siais. 

Kadangi radijo laida ir žurna-
las sulaukė didelio pasisekimo ir 
gerų atsiliepimų, nuspręsta kurti ir 
televizijos laidą vaikams. D. Baue-
rienė teigė, kad pradžia buvo sun-
ki: „Nežinojome, nuo ko pradėti. 
Kol surinkome komandą, išmoko-
me rašyti scenarijus, praėjo dveji 
metai. Pamanėme, kad būtų gerai, 
jei laida būtų skirta ir kurtiesiems 
bei neregiams vaikučiams, nes vis-
gi informacija naudinga, turinti 
išliekamąją vertę.“ Taigi D. Baue-
rienė kartu su Mariumi Mintautu, 
kuris dar yra ir laidos režisierius 
bei operatorius, pradėjo galvoti 
idėjas ir rašyti scenarijus pirmo-
sioms laidelėms.

Lėšų trūksta
Dėl televizijos laidos finansa-

vimo kreiptasi į Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondą. Jie 
patikėjo idėja ir skyrė finansavi-
mą, nors tuomet dar neturėta jo-
kių laidos pavyzdžių. Tačiau lėšų 

trūksta, todėl laidos kūrėjai labai 
laukia paramos. Jie kol kas neturi 
nei savo filmavimo kameros, nei 
montažinės – viską skolinasi. Šie-
met numatyta sukurti 11 laidelių, 
o kaip bus kitais metais, dar neaiš-
ku, tačiau D. Bauerienė tikisi, kad 
laidelė iš eterio nedings, nes atsi-
liepimai apie ją labai geri.

Į gestų kalbą verčia 
 kurčia vertėja

Dėl laidos vertimo į gestų kal-
bą „Žvaigždelės“ kūrėjai susisiekė 
su Surdologijos centru, taip pat 
konsultavosi su Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo cen-
tro darbuotojais. Buvo nuspręsta, 
kad geriausiai kurtiems vaikams 
išvers kurčia vertėja, todėl vers-
ti pakviesta Larisa Voroneckaja.  
D. Bauerienė pasakojo, jog ilgai 
galvojo, kaip geriau rodyti ver-
timą, kurioje ekrano pusėje. Nu-
spręsta vertėją rodyti taip, kad ma-
tytųsi jos siluetas, o ne tik mažas 
langiukas kampe, kaip būna per 
žinias.

„Žvaigždelė“ - ir edukacinė, ir 

pramoginė laida
Laida „Žvaigždelė“ skirta pra-

dinukams, tačiau ją gali žiūrėti 
visa šeima. Laidelė turėtų paska-
tinti ir kurčių vaikų tėvelius mo-
kytis gestų kalbos. D. Bauerienė 
sakė, jog stengiasi, kad laida būtų 
žaisminga, linksma ir paliktų ge-
rą įspūdį, skatintų vaikus daryti 
gerus darbus. Vaikams turi būti ir 
įdomu, ir naudinga. 

Kartais tėveliams būna sunku 
atsakyti į vaikų klausimu, o laidoje 
„Žvaigždelė“ viskas paaiškinama 
paprastai ir vaikiškai. Laidelėse 
pasakota apie gerų darbų svarbą, 
gyvybės stebuklą bei vaiko gimi-
mą. Policijos bičiulis šuniukas 
Amsis aiškino, kaip elgtis vienam 
namie, nepažįstamajam pasisiū-
lius pavėžėti arba paskambinus 
telefoniniams sukčiams. Numato-
ma rodyti laidas apie žemės grožį, 
gamtos apsaugą, atsakomybę augi-
nant gyvūną, rūkymą, tiesą, melą, 
sąžinę, pavydą. Vaizdo siužetai 
kuriami ir pagal anksčiau įrašytas 
radijo laidas „Vakaro žvaigždelė“. 
„Žvaigždelėje“ vaidina „Teatriuko“ 
aktoriai.

Laidą galima žiūrėti ir 
internete

„Žvaigždelę“ galima pažiū-
rėti ir internete http://www.
b a lt i c umtel e v iz i ja . l t / ind ex.
php?page=video&flv_list_cate-
gory=23 . D. Bauerienė paragino 
kurčiųjų mokymo ir ugdymo įstai-
gų atstovus, norinčius gauti geres-
nės kokybės laidos įrašus, kreiptis 
į ją, duoti savo DVD diskus, ir lai-
da jiems bus įrašyta. 

Agnė KARVELYTĖ

Aktualijos

Buvo nuspręsta, kad geriausiai kurtiems vaikams išvers kurčia vertėja, todėl 
versti pakviesta Larisa Voroneckaja. 

Respublikinio kurčiųjų reabi-
litacijos centro kvietimu jame ap-
silankė „Tele2“ Verslo klientų  ap-
tarnavimo skyriaus vadybininkai. 
Buvo kalbamasi apie vaizdo skam-
bučių paslaugas. 

Direktorė R. Klečkovskaja do-
mėjosi, kokių gamintojų telefonai 
tiktų šiems pokalbiams ir kiek kai-
nuotų pokalbio minutė, arba koks 
planas būtų geriausias kurtiesiems 
perkant paslaugas iš šios bendro-

vės. Taip pat vadovę domino, ar 
galėtų tokie pokalbiai vykti, pvz., 
konferencijos režimu, t. y. ar įma-
noma, kad kurčiojo ir girdinčiojo 
pokalbyje nuotoliniu būdu galėtų 
dalyvauti LGK vertėjas. Susitikime 
paaiškėjo, kad įsigyti mobilųjį tele-
foną didesniu ekranu, su garsiakal-
biu bei vaizdo kamera priekyje – 
jokia problema. Faktiškai visi tele-
fonų aparatų gamintojai tokių va-
riantų turi. Techniškai įmanoma, 

kad pokalbyje dalyvautų ir trečias 
asmuo. Tačiau pokalbių kainos vis 
dar didelės. Gali kainuoti net 25 
centus už minutę. Vaizdo skambu-
tis yra perduodamas per internetą, 
dėl to telefone reikalingas interne-
to ryšys. Bendrovės atstovai papra-
šė laiko tiksliau įvertinti savo tech-
nines galimybes ir pasiūlymo įkai-
nius suderinti su savo vadovybe. 

LKD yra apsisprendusi siekti, 
kad brangieji, pokalbiams gestais 

tinkantys telefonai būtų įtraukti į 
kompensuojamųjų priemonių są-
rašą ir dalis jų kainos būtų kom-
pensuojama valstybės. Taip pat 
Draugija ieško pigiausią bendra-
vimo mobiliuoju telefonu paslaugą 
galinčio pasiūlyti tiekėjo. Dėl to 
artimiausiu metu dar numatytas 
susitikimas su „Omnitel“ atstovais, 
vėliau - su „Bitės“.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Pigiausių vaizdo skambučio paslaugų paieškos
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Aktualūs klausimai medikų atstovams

    Fotografijos pamoka
Respublikinio kur-

čiųjų reabilitacijos cen-
tro vykdomas projektas 
,,Kurčiųjų fotomenininkų 
iniciatyvos KLiK (Kadre 
Lietuvos kurtieji)“ jau 
įsibėgėjo. 

Šeštadienį, birželio 4 
dieną, kurtieji susirinko 
Lietuvos kurčiųjų drau-
gijos salėje klausytis pro-
fesionalaus fotografo Au-
driaus Bagdono paskaitos 
apie fotografijos meną.  
A. Bagdonas turi šešerių 
metų profesionalaus foto-
grafo patirties, yra pelnęs 
nemažai prizinių vietų 
fotografijos parodose.

Paskaita apie fotografiją bu-
vo suskirstyta į tris dalis. Pir-
miausia buvo pasakojama, kaip 
prižiūrėti fotoaparatą: jį valyti, 
saugoti nuo drėgmės, dulkių, 
temperatūros kaitos. Taip pat 

buvo aptartos portreto fotogra-
favimo subtilybės. Kurtieji suži-
nojo daug naudingos informa-
cijos apie nuotraukai tinkamą 
apšvietimą, „išdegusias” vietas, 
portretų rūšis ir kt. Trečioji pas-
kaitos tema buvo ,,Photoshopo“ 
programos pagrindai“. Buvo mo-
komasi nuotrauką pataisyti: šiek 
tiek paryškinti, pakeisti spalvą ar 
pan.

Per pertrauką paskaitos da-
lyviai bendravo prie užkandžių 
stalo. Jie aptarė informaciją, 
konsultavosi su fotografu dėl fo-
toaparatų, nuotraukų.

Po pertraukos A. Bagdonas 
komentavo ir vertino kurčiųjų 
į feisbuko grupę KLiK atsiųstas 
nuotraukas. Svečias negailėjo 
patarimų, ragino tobulėti ir at-
kreipė dėmesį į dažniausiai kur-
čiųjų nuotraukose pasitaikančią  
klaidą – šviesos trūkumą.

Išklausę patarimų kurtieji 
pasidalijo grupėmis ir iškeliavo 
į lauką fotografuoti vieni kitų. 
Grįžę nuotraukas perkėlė į kom-
piuterį ir susėdo laukti fotografo 
vertinimo.

Po eksperimento buvo apdo-
vanotos gražiausios kurčiųjų fo-

tografų nuotraukos.
Vilniuje pirmą-

ją vietą pelnė Ada 
Zabulionytė, antra 
liko Eglė Volun-
gevičiūtė, trečias 
– Andrejus Koma-
rovskis.

Klaipėdą pro-
jektas aplankė se-
kmadienį. Čia pir-
moji vieta atiteko 
Kazimierui Daus-
kurtui, antroji – 
Dianai Gedvilaitei, 
trečioji – Stefonui 
Piliušenkai.

Fotografijos pamokos  bir-
želio 11-13 dienomis surengtos 
Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose.

Projekto organizatoriai 
kviečia visus LKD narius pri-
sidėti prie kurčiųjų fotografų 
grupės KLiK feisbuke - http://
w w w.f ac eb o ok.c om/p ages/
KLiK-kadre-Lietuvos-kurtie-
ji/201212043247032 ,  kur rasite 
visą jus dominančią  informaci-
ją.

Ieva ČEREŠKAITĖ
Projekto vykdytoja               

Vilniuje projekto ,,Kurčiųjų fotomenininkų iniciatyvos KLiK (Kadre Lietuvos kurtieji)“ 
mokymo metu gražiausia kurčiųjų fotografų nuotrauka pripažinta Ados Zabulionytės 
(dešinėje),  antroje vietoje liko Eglės Volungevičiūtės.

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento iniciatyva tradicija tampa 
neįgaliųjų organizacijų vadovų 
susitikimai su ministerijų atsto-
vais. Gegužės 31 d. surengtas su-
sitikimas su Sveikatos apsaugos 
ministerijos (SAM) viceministre 
Janina Kumpiene. Buvo suskai-
čiuota, kad per susitikimą SAM 
atstovams buvo užduota net 28 
klausimai. Tai rodo, kokia svarbi 
neįgaliesiems ši tema.

LKD atstovavo preziden-
tė R. Klečkovskaja ir bendrijos 
PAGAVA pirmininkės pavaduo-
toja Joana Vanagienė. Pirmiau-
sia Draugijos atstovai padėkojo, 
kad du LKD atstovai stebėtojų 
teisėmis galės dalyvauti Valsty-
binės ligonių kasos darbo grupės 
dėl kochlearinio implanto ir jo 
priedų bazinių kainų nustatymo 
projektui rengti posėdžiuose. 

J. Vanagienė kėlė klausimą 
dėl per mažo klausos aparato  
kainos kompensavimo ir tvar-

kos. Esą Techninės pagalbos 
centras viešųjų pirkimų būdu 
paprastai įsigyja ne pačius mo-
derniausius aparatus ir dažnai 
dėl to jie lieka gulėti stalčiuose. 
LKD atstovės nuomone, reikia 
ieškoti būdo, kad galintys sau 
leisti mokėti daugiau asme-
nys patys įsigytų jiems tinkan-
tį modelį, o vėliau jiems būtų 
kompensuojama reglamentuota  
suma. 

Bet svarbu, kad neliktų be 
klausos aparatų ir tie asmenys, 
kurių finansinės galimybės ribo-
tos. Kalbėtoja atkreipė dėmesį į 
tai, kad maksimali kompensuo-
jamoji klausos aparato kaina ne-
siekia nė tūkstančio litų, o štai 
kompensuojama bazinė kochle-
arinio implanto kaina – daugiau 
kaip 50 tūkst. litų. „Galbūt būtų 
tikslinga bazinę kainą nustatyti 
ir klausos aparatams, o ne juos 
pirkti tik todėl, kad pigūs“, - siū-
lė LKD atstovė. 

Skųstasi, kad kurtieji vaikai 
nesiunčiami palaikomosios rea-
bilitacijos. Tėvams yra žinoma, 
kad tokia teisė nutarimais įtvir-
tinta, bet gydytojai ją ignoruoja.

Tebelieka opi problema vi-
suotinė naujagimių klausos pa-
tikra. Po pusės metų ji turi ofici-
aliai prasidėti. Pagaviečiai būgš-
tauja, kad atsakingi asmenys ir 
žinybos jai dar nėra tinkamai 
pasirengę: neaišku, kas koordi-
nuos patikrą, ar bus įsigyta visa 
reikalinga įranga ir kada išmo-
kyti ja dirbti specialistai, kas at-
sakingas už sutrikusios klausos 
naujagimių registro sudarymą ir 
pan. Nestandartizuota ir toles-
nė pagalba šeimai: nėra sudary-
tos greitosios pagalbos grupės, 
trūksta bendravimo tarp atskirų 
žinybų.

Esą gauta nusiskundimų, kad 
gydytojai, aptarnaudami kur-
čiuosius, nesutinka bendrauti su 
pacientais per LGK vertėjus  ir 

iš pastarųjų reikalauja turėti no-
taro patvirtintas pažymas. Mūsų 
atstovės reiškė abejones, kad tai 
yra rūpinimasis asmens duome-
nų apsauga. Jų nuomone, geriau 
būtų galvoti apie kokybiškos pa-
slaugos suteikimą kurčiam paci-
entui.

R. Klečkovskaja ragino me-
dikus mokytis gestų kalbos Sur-
dologijos centro rengiamuose 
LGK kursuose, ypač poliklini-
kose dirbančius registratorius, 
slaugytojus, gydytojus. Kadangi 
poliklinikos pavaldžios savival-
dybėms, Draugijai patarta inici-
atyvą siūlyti Lietuvos savivaldy-
bių asociacijai. 

Pasitarime siekta sudaryti 
dvišalę – neįgaliųjų ir SAM at-
stovų - darbo grupę susikau-
pusioms problemoms toliau  
spręsti.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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Konkurso priešistorė
Jau ilgokai mūsų bendruome-

nėje sklandė idėja surengti lietuvių 
gestų kalbos vertėjų konkursą. Ta-
čiau  niekas nesiryžo to įgyvendin-
ti. Šis sumanymas kilo Klaipėdos 
Salio Šemerio gimnazijos pedago-
gei Ulijanai Petraitienei. 

 Pasak Lietuvių gestų kalbos 
vertėjų asociacijos (LGKVA) pre-
zidentės Ramunės Leonavičienės, 
viename renginyje U. Petraitie-
nė  pasidalijo su ja mintimis apie 
konkursą.  LGKVA prezidentė nu-
sprendė paimti  į savo rankas or-
ganizavimo rūpesčius.

Buvo sudaryta konkurso or-
ganizavimo darbo grupė, į ją įėjo: 
Ramunė Leonavičienė, Mykolas 
Balaišis, Agnė Tvarijonaitė, Vy-
tautas Valiauga, Kęstutis Vaišnora, 
Miglė Ivanauskaitė, Arūnas Bra-
žinskas.

Darbo grupės laukė intensy-
vus darbas, o jo rezultatas – kon-
kursas „Gestai vertėjų rankose“.

Konkurso eiga
Dainos „Savo šventę išdalink“ 

akordais gegužės 20 d. Kauno vals-
tybiniame lėlių teatre prasidėjo 
pirmą kartą Lietuvoje surengtas 
konkursas „Gestai vertėjų ranko-
se“. Jį  globojo Seimo narė Vincė 
Vaidevutė Margevičienė. 

Dėl Metų gestų kalbos vertėjo 
titulo varžėsi vienuolika lietuvių 
gestų kalbos vertėjų iš penkių di-
džiųjų Lietuvos miestų. Iš Vilniaus 
- Arūnas Šaukeckas, Jolanta Sibik, 
Vilma Šteinert, iš Kauno - Zita 
Palepšienė, Vijolė Tadaravičienė, 
iš Panevėžio - Rasa Motekaitienė, 
Jurgita Einorytė, iš Šiaulių - Ieva 
Lemešiūtė, Violeta Grygelienė, iš 
Klaipėdos - Violeta Galdikienė, Si-
mona Rimkutė. Šios vertėjos var-
žėsi ir dėl pagrindinio konkurso 
prizo – kelionės į Kroatiją. Prizą 
įsteigė UAB „Guliverio kelionės“.

Po nuotaikingos dainos  dar-
bą pradėjo renginio vedėjai Agnė 
Tvarijonaitė ir Kęstutis Vaišnora.

Konkursas vyko trimis etapais, 
po kiekvieno liko vis mažiau besi-
varžančių dalyvių. Ne vienas daly-
vis sakė, kad jie nejautė konkuren-
cijos, palaikė vienas kitą. Konkur-
sas jo dalyviams buvo kaip šventė, 

kurią jie dovanojo sau ir kitiems. 
Pirmasis etapas: dalyvių pri-

sistatymas, namų darbas ir verti-
mas į gestų kalbą. Vieni dalyviai 
prisistatė žodine lietuvių kalba, 
kiti – lietuvių gestų kalba. Buvo 
akcentuotas gestų kalbos vertėjo 
darbo stažas, pasakojama, iš kur 
išmoko gestų kalbą, bei pateikiami 
kiti įdomūs faktai apie save. 

Kaip namų darbo užduotį bu-
vo galima atlikti eilėraštį (poezija 
gestų kalba) arba imituojamąją 
dainą. Vieni pasirodymai buvo 
nuotaikingi ir vertė šypsotis, kiti 
–  tiesiog griebiantys už širdies. 
Vertimui į gestų kalbą parinktos 
ištraukos, artimos kurčiųjų ben-
druomenei. Pavyzdžiui, ištraukos 
iš knygos „Žuvėdros klyksmas“, 
ir kt. 

Antrasis etapas: klausimai ir 
situacijos. Dalyviai turėjo pade-
monstruoti savo žinias bei gebė-
jimą išsisukti iš situacijos, kokia 
neretai pasitaiko ir jų darbe. Pa-
teikti klausimai: „Kas yra LKD 
prezidentė?“, „Kas yra LGKVA 
prezidentė?“, „Kiek Lietuvoje gy-
vena kurčiųjų?“, „Kokių sąvybių 
reikia gestų kalbos vertėjui?“ ir kt. 
Vaidinamos situacijos -  stoma-
tologo kabinete, teismo posėdyje 
bei lydint kriminalistą pas kurčiąjį 
- tikriausiai ne vieną dalyvį išmu-
šė iš vėžių, o publikai suteikė gerų 
emocijų. 

Trečiasis, finalinis, konkurso 
etapas: vertimas iš gestų kalbos į 
žodinę lietuvių kalbą. Toks verti-

mas labai sudėtingas, nes išdėstytą 
erdvėje vaizdžią kalbą reikia per-
teikti žodžiu, o abiejų kalbų gra-
matikos skirtingos. Ilgą laiką Lie-
tuvoje niekas nemokė vertimo iš 
gestų kalbos. Visada vertėjai buvo 
mokomi vertimo į gestų kalbą. To-
dėl finaliniam etapui buvo parink-
ta pati sunkiausia užduotis.

Komisijos vertinimai
Po kiekvienos užduoties da-

lyviai sulaukdavo komisijos balų. 
Komisiją sudarė: pirmininkė Uli-
jana Petraitienė (Klaipėdos Salio 
Šemerio gimnazijos pedagogė), 
Svetlana Litvinaitė (Lietuvos kur-
čiųjų draugijos viceprezidentė), 
Jūratė Pugačiauskienė (Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centro di-
rektorė), Tomas Ivanauskas (Vil-
niaus kolegijos gestų kalbos dėsty-
tojas), Auksė Šiaudkulienė (Šiau-
lių apskrities gestų kalbos vertėjų 
centro darbuotoja).

Po kiekvieno etapo, susuma-
vus komisijos balus, dalyvių skai-
čius vis mažėjo, kol paaiškėjo nu-
galėtojai.  

Komisijos pirmininkė paskel-
bė rezultatus: trečioji vieta ati-
teko Zitai Palepšienei (Kaunas), 
antroji - Jolantai Sibik (Vilnius), 
Metų gestų kalbos vertėjo titulą 
iškovojo Ieva Lemešiūtė (Šiauliai). 
Publikos numylėtinio nominaciją 
laimėjo Zita Palepšienė (Kaunas),  
Plastiškiausios rankos – Rasa Mo-
tekaitienė (Panevėžys) ir Meniš-
kiausio vertėjo – Jurgita Einorytė  

(Panevėžys).

Pasirodymai, padėkos 
Po apdovanojimų ir svečių 

kalbų renginys baigtas  bendra 
konkurso dalyvių, vedėjų ir or-
ganizatorių daina „Ačiū, kad 
žiūrėjot“. Publika, atsidėkoda-
ma už gražias akimirkas, plojo  
atsistojusi.

Konkurse netrūko ir pasiro-
dymų, kuriuos dovanojo Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centro savi-
veiklininkai bei svečiai iš Ispani-
jos. Tuo metu Kauno gestų kalbos 
vertėjų centre pagal ERAZMUS 
projektą praktiką atliko gestų kal-
bos vertėjai iš Ispanijos. Jie atliko 
imituojamąsias dainas ispanų ir 
tarptautine gestų kalba.

Dėkojama vertėjoms, kurios 
nuoširdžiai dirbo per konkursą: 
Danguolei Dragūnienei (Vilnius), 
Olgai Kovzan (Vilnius), Dalei Ne-
vardauskienei (Kaunas), Raimon-
dai Vaičeliūnienei (Panevėžys).

 
Konkurso ateitis

Šventinėje vakaronėje buvo 
juokaujama, kad konkursą kitais 
metais turėtų organizuoti Šiau-
lių apskrities gestų kalbos vertėjų 
centras, nes būtent jų vertėja  Ieva 
Lemešiūtė miestui dovanojo Metų 
gestų kalbos vertėjo titulą. 

Tik laikas parodys, ar bus su-
rengtas Metų gestų kalbos vertėjo 
konkursas.

Kęstutis VAIŠNORA

Gestų kalba

Konkurso „Gestai vertėjų rankose“ dalyviai.

Konkursas „Gestai vertėjų rankose“
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Ispanijos gestų kalbos vertėjai patirties sėmėsi Lietuvoje
Lietuvoje net du mė-

nesius praleido penki  
diplomuoti Ispanijos gestų 
kalbos vertėjai absolven-
tai.

 Ką tik mokslus bai-
gę jaunuoliai iš Gran 
Kanarijos siekė sužinoti 
daugiau apie Europoje 
egzistuojančias vertimo 
paslaugų sistemas, susti-
printi tarptautinių gestų 
vertimo įgūdžius. 

Tokia galimybė jiems 
atsivėrė, kai jų pagrin-
dinis dėstytojas Negatali 
Lopezas Ramosas pagal  
ERASMUS programą pa-
rengė ir laimėjo projektą.

Kauną ispanams pasiūlė 
WASLI

Nors ispanai beldėsi į dar ke-
letą Europos vertėjų centrų, Kau-
no apskrities gestų kalbos vertėjų 
centras buvo vienintelis, kuris ne-
pabūgo dviejų mėnesių atsakomy-
bės ir rūpesčių naštos už Kanarų 
salyno jaunimą. Beje, šį kontaktą 
ispanams pasiūlė Pasaulio gestų 
kalbų vertėjų asociacija (WASLI).

Lietuvoje kolegos atliko vadi-
namąją tarptautinių gestų prakti-
ką. Mat jų rengimo programa ap-
ima ne tik nacionalinės gestų kal-
bos mokymąsi, bet ir tarptautinių 
gestų kursą. 

Metais trumpiau už lietuvius 
studijavę jaunuoliai kėlė nuostabą 
kurtiesiems: jų gestų kalba aki-
vaizdžiai atrodė gera.

Praktika – pagal intensy-
vią programą

Kaip ispanams pavyksta vos 
per dvejus metus išugdyti kvalifi-
kuotus specialistus, - ne kartą sa-
vęs ir svečių klausinėjo lietuviai. 
Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro direktorė R. Leo-
navičienė atkreipia dėmesį į faktą, 
kad keturiems iš penkių stažuoto-
jų gestų kalbos vertėjo diplomas 
yra antras jų gyvenime. Anot jos, 
tai nemažai pasako apie žmonių 
brandą. Na, o branda lemia ir ki-

tokį požiūrį į mokslą bei darbą. 
Vadovei taip pat imponavo svečių 
smalsumas: nebuvo tokio dalyko 
kurčiųjų sistemoje, apie kurį jie 
nebūtų norėję žinoti daugiau. 

Reikia pripažinti, kad 2011 
metų pavasaris Lietuvoje svečiams 
nešykštėjo įvykių įvairovės. Vieną 
dieną dalyvavę kurčiųjų Amerikos 
piliečio ir lietuvaitės tuoktuvių ce-
remonijoje, jau kitą dieną ispanai 
gilinosi į kasdienio vertimo peri-
petijas. 

Dar kitądien stebėjo lietuvių 
gestų kalbos pamokas Kauno Vy-
tauto Didžiojo universitete, kartu 
su kauniečiais vertėjais rengėsi ir 
stebėtojų teisėmis dalyvavo Lietu-
vos gestų kalbos vertėjų konkurse, 
apsilankė Vilniaus kolegijoje, kur 
rengiami būsimi LGK vertėjai, 
kurčiųjų mokyklose ir darželyje. 
Pastarieji vizitai jiems buvo ypač 
įdomūs – Ispanijoje kurtieji mo-
komi integruotai ir nemažai vertė-
jų dėl to dirba mokyklose. 

Ypač glaudūs ryšiai užsimezgė 
tarp Kauno ir Vilniaus kurčiųjų 
jaunimo organizacijų bei ispanų 
vertėjų. 

Gana ilga stažuotė taip pat 
leido absolventams apkeliauti vi-
sus penkis didžiuosius vertėjų 
centrus, susipažinti su kiekvieno 
jų darbo specifika, o atliekamu 
nuo praktikos laiku - ir nemažai  
pamatyti. 

Pvz., Vilniuje jiems buvo su-
darytos sąlygos apsilankyti LTV 
studijoje, kurioje dirba LGK 

vertėjai.  
Skirtumai ir panašumai

Per dvejus studijų metus is-
panai, be minėtų dalykų, dar iš-
klauso plastikos ir imituojamosios 
dainos mokymus ir iš visų dalykų 
laiko valstybinius egzaminus. Taip 
pat jiems skaitomas psichologijos 
kursas, supažindinama su taktili-
nio vertimo (kurčneregiams) pa-
grindais. Vis dėlto per pokalbius 
lietuviams pavyko užčiuopti esmi-
nį skirtumą – ispanų programoje 
mažiau antraeilių mokomųjų daly-
kų ir studijos intensyvesnės. 

Labai dažnai per visą 8 valan-
dų mokymosi dieną būsimi ver-
tėjai šlifuoja tik gestų kalbos įgū-
džius. Galbūt čia ir slypi neprastų 
įgūdžių paslaptis. 

Bet patys svečiai lietuvių patir-
tį kelia sau pavyzdžiu. Pirmiausia 
dėl to, kad ten vertėjai pagal mūsų 
analogiją esą rengiami „tik“ profe-
sinio mokymo centre. Tai tariamai 
formuoja labai vidutinį profesijos 
prestižą visuomenės akyse. Vis 
dėlto šis teiginys kelia ir tam tikrų 
abejonių, nes ERAZMUS progra-
mos tikslas yra skatinti ES šalių 
aukštųjų mokyklų bendradarbia-
vimą, tad galbūt specialybės pa-
kopa nėra taip „žemai“, kaip teigia 
stažuotojai.

Svečiai tikina, kad ne tik ren-
gimo lygis, bet ir mokymosi tru-
kmė jų netenkina – reikia bent dar 
vienų mokymosi metų ir daugiau 
praktikų. Iki šiol visi  mokymo 
centro dėstytojai – girdintys as-

menys. Tad ispanams šiek tiek 
pavydu, kad būsimi mūsų vertėjai 
gestų kalbos mokosi tiesiogiai iš 
kurčiųjų.   

Priešingai nei mūsų vertėjų, 
Ispanijoje gestų kalbos specialistų 
atlygis už darbą yra geras, bet dar-
bą gauti išties sunku. Pirmiausia 
dėl to, kad šalyje gausu tiek sakyti-
nės, tiek gestų kalbos dialektų.  

Ispanijoje atskiros tarmės turi 
skirtingas kalbines struktūras. Dėl 
šios priežasties jaunieji vertėjai ži-
no, kad jų įsidarbinimo erdvė – tik 
Kanarijos salynas, kuriame kurtie-
ji kalba ta pačia tarme. Norintiems 
dirbti žemyninėje dalyje gali tekti 
mokytis iš naujo. Beje, darbo vietų 
salyne nedaug. Čia ir slypėtų dar 
vienas atsakymas, kodėl ispanai 
taip stengiasi išmokti gestų kalbą 
kuo tobuliau. 

Dar viena būtina įsidarbinimo 
pagal specialybę sąlyga – narystė 
gestų kalbos vertėjų asociacijoje 
(čia apytikris analogas mūsų ver-
tėjų centrams).  

Narystė Europos gestų kalbų 
vertėjų asociacijoje – tokia bu-
vo būtina sąlyga norint dalyvauti 
ERASMUS programoje ir vykti 
tarptautinės praktikos į Lietuvą. 
Šią teisę įgijo trečdalis absolventų, 
nes mokslus baigė 15 asmenų gru-
pė (o studijas, beje, pradėjo – 30). 

Ispanijos ir jos salynų vertėjų 
asociacijos yra kurčiųjų draugijos 
(asociacijos) struktūros dalis. Bū-
tent kurtieji skirsto pinigėlius ver-
tėjų asociacijoms. 

Apie tai, kokiais kriterijais 
vadovaudamasi valstybė formuo-
ja vertimo paslaugų biudžetą, 
jaunieji specialistai informacijos 
neturi. Bet jie žino, kad už verti-
mo paslaugos šalyje yra mokama 
pagal vertimo sritis, t. y. už mo-
kyklose suteiktas paslaugas moka 
mokslo ministerija, už kurčiųjų 
aptarnavimą pas gydytojus – svei-
katos ministerija ir t. t. 

Tai, žinoma, nereiškia, kad 
paslaugų vertę apmoka patys pa-
slaugos gavėjai. Daugiausia ispanai 
naudojasi nemokamomis paslau-
gomis, nors šalyje yra teikiamos ir 
mokamos paslaugos. Nemokamų 
vertimo paslaugų apimtis iš dalies 
ribojama.

  Parengė 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Ispanijos gestų kalbos vertėjai svečiuose pas Lietuvos kurčiųjų draugijos 
prezidentę.
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Gegužės 20 d. Ra-
seinių neįgaliųjų dienos 
užimtumo centre vyko 
27-asis kurčiųjų „Poezijos 
pavasario“ renginys. 

Pagrindinė šventės organiza-
torė - Raseinių kurčiųjų pirminės 
organizacijos informantė Genutė 
Eidukevičienė su vyru Julijonu 
svetingai sutiko kurčiuosius po-
etus, rajono poezijos gerbėjus. 
Šventėje dalyvavo kviestiniai 
svečiai: Raseinių rajono Seimo 
nario Edmundo Jonylos padėjė-
ja Reda Mažeikienė, šio rajono 
savivaldybės administracijos 
Socialinių reikalų ir sveikatos 
apsaugos skyriaus vyriausioji 
specialistė Vanda Pranckienė, 
Raseinių neįgaliųjų dienos užim-
tumo centro direktorė Veronika 
Čirvinskienė, laikraščio „Alio, 
Raseiniai“ korespondentė, poetė 
Nijolė Kavaliauskienė.

Nemari meilė poezijai
Neišgalvota senolių tiesa, 

kad kaštonų sietynų šviesoje 
užsimezgusi meilė – nemari. 
Šiuo atveju – meilė poezijai. 
Tokie patys, ir vis kitą pavasarį, 
jie plieskia balta ir rožine spalva 
ir vis gundo susibėgti į subtilaus, 
eiliuoto žodžio šventę.

Šventės vedėja renginį pra-
dėjo Aldonos Gemos Stankevi-
čienės-Macionytės (šio straips-
nio autorės) eilėraščio posmais 
„Tylios dienos prailgsta“, pristatė 
atvykusius kurčiuosius poetus: 
Leonardą Paršelienę, Ritą Dieč-
kuvienę, Sonę Abromaitienę, 
Petrą Levicką, Mykolą Kručą, 
Algirdą Kugrėną. Sveikindama 
susirinkusius G.Eidukevičienė 
pasidžiaugė, kad ilgai sklandžiusi 
toli poezijos paukštė pagaliau vėl 
„nutūpė“ Raseiniuose. Literatų 
būrelio vadovė R. Diečkuvienė 
trumpai papasakojo apie būrelio 
literatūrinę veiklą (įvairiu tiražu 
išleista 13 poezijos leidinių, lei-
džiami almanachai ) ir pabrėžė, 
kad pagrindinės aktualijos – 
prasta finansinė padėtis ir narių 

paieška.
Kadangi šventė vyko naujoje 

aplinkoje, kiekvienam poetui 
buvo suteikta nevaržoma ga-
limybė papasakoti apie savo 
gyvenimą ir kelią į poeziją. 

Kurčiųjų kūryba
Negalėjusi į renginį atvykti 

VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabili-
tacinio centro direktorė poetė 
Alina Juciuvienė atsiuntė šven-
tinius sveikinimus ir eilėraščius. 
 / Aš tyloj gyvenu,/ Širdies skaus-
mą slepiu/ Ir pabėgt negaliu/ Nuo 
skausmingų jausmų.../, - savo 
išgyvenimais dalijosi ji.

Praėjusiais metais trečią po-
ezijos knygą išleidusi Leonarda 
Paršelienė nepasiduoda metų 
naštai, širdimi moka likti jauna, o 
mintimis grįžti į praeitį: /Pro lai-
ko pilką rūką/ Ir vėlei tu ateini.../ 
Lengvai, tarsi pūkas/ Dvelkteli ir 
nueini.../ Jos kūryboje užtenka 
vietos gyvenimo skersvėjams ir 
užmojams: / Kur ta užuovėja,/ 
Kur ji pasidėjo?/ Klausinėjau 
vėjo,/ Ar jis neregėjo./ Tai ėjau 
prieš vėją,/ Nors širdį skaudėjo.../ 
Neradau užuovėjos,/ Visur pūtė 
vėjas./ Vis bėgau, nesustojau,/ 
Nesuradau sau laiko./ Tie darbai 
ir užmojai/ Vejas lyg paklaikę./

Kauniečiai  L aimutė  ir 
Petras Levickai ištikimi po-
ezijai – jie visada su mumis. 
Petro eilėse - meilė motinos 
kalbai, tarp lyrinių nukrypimų 
– žmogaus egzistencijos mintys: 
/ Prisėmiau kibirą snieguolių,/ 

Pastačiau jas vėsiam kambary./ 
Po kiek laiko nuėjau pažiūrėti/ Ir 
pamačiau savo veidą toli./ Taip 
sutirpo gyvenimo metai,/ Taip 
prabėgo jaunystė graži./ Tepaliko 
žiloji senatvė/ Su raukšlėm giliom 
atspindy.../

Upninkų krašto šviesuolis 
M. Kručas viešai prisipažino, kad 
nors dažnai dalyvauja įvairiuose 
respublikiniuose renginiuose, 
bet pasiilgsta kurčiųjų. „Šių su-
sitikimų labai laukiu“, - sakė jis. 
Papasakojo, kad jo savarankiškai 
sukurta humoro grupė su nepri-
girdinčiu draugu gegužę dalyva-
vo Kėdainių neįgaliųjų humoro 
šventėje ir buvo įvertinta padė-
kos raštu. Poetas pašmaikštavo, 
kad jo eilės ramina, nes skaitant 
poemas žmona užmigdavo, todėl 
pridūrė: „Neskaitysiu ilgai, kad ir 
jūs čia neužmigtute.“ Dėl didelės 
juoko dozės tokių neatsirado, 
nors Mykolas skaitė netrumpai: 
/ Kai buvau mažas – menu tą 
laiką/ Žmonės gėrimui laikėsi 
saiko,/ Vaišinos barščiais, motulės 
virtais./ Dabar gi alų pliaupiame 
litrais./ (...) / Su savim brendį, 
jeigu turėsi/, Reikalus tvarkant 
susikalbėsi./ Pas daktariuką ver-
ta nunešti./ Gal paieškojęs ligą 
surastų./ Gink Die, ne kyšis – už 
tai koronė,/ Tarp mūsų kalbant – 
padėkavonė./

Šiuo metu išvykusio į Ispa-
niją kauniečio Leonardo Aba-
riaus eiles skaitė R. Diečkuvienė. 
Pačios Ritos eiliuotas žodis yra 
muzikalus, švelnus: /Per jūrą 

saulės takas,/ Į krantą bangos 
plakas./ Tu lyg balta žuvėdra/ 
Čia ką tik atskridai./ Auksinis 
kopų smėlis,/ Beribis jūros mėlis/ 
Ir plaukia, plaukia, plaukia/ Balti 
debesų laivai./ O padedantiems 
išleisti knygas rėmėjams skyrė 
padėkos žodžius: /Už tai, kad esat 
su mumis,/ Kad girdite, kaip mūs 
tyla dainuoja,/ Kad jaučiamės 
mes reikalingi, tvirtesni,/ Jums 
nuoširdžiai dėkojam./

Šiauliškis Algirdas Kugrėnas 
plačiai perteikė problemas, su 
kuriomis susidūrė praėjusiais 
metais leisdamas savo lėšomis 
knygą. Niūrias mintis skaidrino 
jo humoru dvelkiantys paste-
bėjimai: / Akis už akį,/ /Dantis 
už dantį,/ Nes šiandieną/ Taip 
tenka gyventi./ Akis už akį,/ 
Dantis už dantį./ Tik nebedaug 
liko/ Šioj žemėj gyventi./ Algirdo 
eilių turinys trumpas ir aiškus: 
/Ieškau vyruko/, Kad būtų do-
ras,/, Kad man geriausiai tiktų 
į porą./ Ilgai gyvenau./ Viena 
liūdėjau,/ Bet gero draugo/ Vis 
neturėjau./ Nesvarbu, kad storas,/ 
Nesvarbu, kad plonas./ Svarbu 
tiktai,/ Kad nebūtų čigonas./ 
Papasakojo, kad yra surinkęs 
apie 800 anekdotų, keletą iš jų 
paskaitė. Norėtų išleisti knygą.

Sonė Abromaitienė - aktyvi 
pastarųjų poezijos švenčių da-
lyvė, eilėmis atpasakoja įvairių 
gyvenimo momentų nuotaikas: 
/Laukiam pavasario skambučio./ 
Paukščiai parskrenda namučių./ 
Ačiū, žiemuže, kad išeini./ Degi-

Kultūra

Dvidešimt septintojo kurčiųjų „Poezijos pavasario“ dalyviai. 

Tradicinis „Poezijos pavasaris “ Raseiniuose
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nam Morę jauni ir seni./
Žinomas medžio skulptūros 

meistras ir poetas Stanislovas 
Karanauskas atsiuntė žinutę. 
Savo neatvykimo į šventę proble-
mų turinį jis pabandė perteikti 
šmaikščiu ketureiliu: / Nusibodo 
būt poetu./ Imsiu šaukštus droži-
nėti./ Iš skiedryno kelias mano,/ 
O tenai jau ožkas gano.../

Maloni staigmena buvo lai-

kraščio „Alio, Raseiniai“ ko-
respondentės ir poetės Nijolės 
Kavaliauskienės dalyvavimas 
šventėje, o jos trumpas, bet pras-
mingas eilėraštis sulaukė gausių 
„saulučių“ .

Šio straipsnio autorė eilė-
raštį skyrė gimtinėje, Lazdijų 
„Žiburio“ gimnazijoje, dirbusiai 
ir kūrusiai Salomėjai Nėriai. 
Visiems, ir tiems, kurie negalėjo 

atvykti, skyrė pavasarinius linkė-
jimus – laišką: / Ant gegužio žiedo 
laišką parašysiu./ Tegul vėjas 
neša žinią – lauk!/ Tegul pildos 
žodžiai mano parašyti:/ Vyturėlio 
skrydžio linkiu tau!/

Suprantama, eilėraštis ne 
konkurentas detektyvams ar 
įvairaus tipo skandalingai infor-
macijai, poezijos knygų leidyba 
mums yra nuostolinga. Tačiau 
poezija visada buvo ir bus grožio 
sala, kurioje skamba ypatinga - 
širdžių - muzika. Tik ar visi ją 
girdi...

Vertinta tyloje kurta 
poezija

Renginį verčiant į gestų 
kalbą talkino Raseinių neįga-
liųjų dienos užimtumo centro 
sveikatingumo organizatorė, 
gestų kalbos vertėja Irena Permi-
nienė. Susirinkusius nuoširdžiai 
sveikino šventės svečiai. Vėliau 
jie nekantraudami skaitė pirktas 
ar dovanotas poezijos knygas ir 
gyvai aptarinėjo. Tyloje kurta 
poezija buvo atidžiai vertinama.

Raseinių rajono Socialinių 
reikalų ir sveikatos apsaugos 
skyriaus vyriausioji specialistė 

V. Pranckienė, Seimo nario 
E. Jonylos padėjėja R. Mažei-
kienė džiaugėsi nuoširdžia kur-
čiųjų kūryba, su gėlėmis dėkojo 
G.Eidukevičienei už gražiai 
organizuotą šventę. Šiltų žodžių 
mūsų poezijai negailėjo ir neį-
galiųjų dienos užimtumo centro 
direktorė V. Čirvinskienė. Ji taip 
pat perdavė negalėjusio atvykti 
LNRS pirmininko Vlado Bura-
go sveikinimo žodžius šventės 
dalyviams.

Už gerus žodžius, rankų 
šiluma dvelkiančias dovanas, 
knygas, mielus pastebėjimus sve-
tingiems renginio šeimininkams, 
svečiams ir visiems atvykusiems 
poezijos gerbėjams esame labai 
dėkingi.

Kad ir kiek poetai kurtų eilių 
sakydami, kad širdis amžinai jau-
na, žmogui lemta pavargti... Kaip 
minėjo šventėje ir humoristas 
M. Kručas: „Mūsų gretos retė-
ja.“ Kviečiame panašaus likimo 
eiliuoto žodžio kūrėjus prisidėti 
prie mūsų širdimi girdinčio 
kolektyvo.

Gema STANKEVIČIENĖ-
MACIONYTĖ

Lietuvos šeimų, augi-
nančių kurčius ir nepri-
girdinčius vaikus, bendri-
ja PAGAVA kiekvienais 
metais Tarptautinės vaikų 
gynimo dienos proga su-
kviečia klauso sutrikimų 
turinčius vaikus į vieną 
iš Vilniaus teatrų. Šiemet 
gegužės 26 d. Valstybinia-
me jaunimo teatre buvo 
rodomas spektaklis "Paika 
Pelytė" su vertimu į gestų 
kalbą. 

Šis muzikinis spektaklis 
labai patiko ir tėvams. Jame 
pasakojama, kad gyveno kartą 
Pelytė – pati gražiausia, pati 
protingiausia, pati puikiausia, 
bent ji taip manė. 

Tad pati viena leidžiasi į ilgą 
kelionę ir joje sutinka įvairiausių 

herojų. 
Šiame spektaklyje vaikai 

kartu su pagrindine heroje bandė 
atsakyti į klausimus, ką reiškia 
būti stipriam, ar visada yra sti-
prus tas, kas toks atrodo? Ar 
būtina laimės ieškoti labai toli, o 
gal ji visai šalia, tik reikia atidžiau 
apsidairyti?

 Iš tiesų tai pasakojimas ne 
apie stipriausius ir gražiausius.  
Čia pasakojama apie pirmą kartą 
gyvenime patirtą vienišumą ir 
apie tai, kad nuo jo gali išgelbėti 
tik nuoširdi draugystė. 

Buvo labai smagu matyti, 
kaip patys mažiausi žiūrovai iš 
pirmųjų eilių dalyvavo spekta-
klyje, padėjo Pelytei, kai ji nusi-
degino pirštuką ir visaip bandė 
atkreipti visų herojų dėmesį, 
kai scenoje pasirodė suvyniotas 
Vėjas. 

Nuo pirmos iki paskutinės 
minutės visi sėdėjo tarsi už-

burti, nes dėl vertimo į gestų 
kalbą spektaklis buvo visiems 
suprantamas. 

Norėtume padėkoti vertėjai 
Danguolei Dragūnienei, kuri at-
liko „naminio peliuko“ vaidmenį 
ir vertė per visą spektaklį. Kie-
kvienas ūžesys, muzikos garsai 
ir dainelių žodžiai buvo perteikti 
taip taikliai ir aiškiai, kad vaikai 
viską suprato. Kurtieji vaikai tu-
rėjo progą žiūrėti spektaklį, kuris 
yra verčiamas į jų gimtąją kalbą. 

Džiugu, kad šį nuotaikingą 
spektaklį pamatė ne tik vaikai 
iš Vilniaus, bet ir iš Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio, Kauno, Pa-
kruojo ir kitų miestų. 

Salė buvo pilna, nebuvo nė 
vienos laisvos vietos, o pasibai-
gus spektakliui net buvo gaila, 
kad jis jau baigėsi. 

PAGAVOS  inf.

Mamos E. Stasiukaitienė 
atsiliepimas 

„Labai apsidžiaugėme sulau-
kę žinios, kad vėl esame kviečia-
mi į spektaklį. Dar po "Sniego 
karalienės" išlikę įspūdžiai, nes 
turime kelias nuotraukėles ir 
vis prisimename piktą "tetą". O 
štai dabar važiuosime žiūrėti 
"Pelytės"! Pats dažniausias žodis 
ir gestas paskutinę dieną prieš 
spektaklį buvo "pelė". Lauki-
mas buvo  to vertas. Kokiomis 
didelėmis akimis mūsų sūnus 
stebėjo scenoje bėgiojančią pelių 
šeimynėlę. Didžiausią įspūdį pa-
darė gerasis linksmasis peliukas-
berniukas. Grįžtant namo sūnus 
vis kalbėjo,  kaip Pelytė susidrau-
gavo su "Piuu", kad buvo įdomu 
ir kada vėl bus naujas spektaklis. 

Nuoširdžiai ačiū už trum-
pas, bet labai smagias akimirkas, 
mūsų šeimai labai jų reikia.“ 

Šventės organizatoriai - Raseinių kurčiųjų pirminės organizacijos 
informantė Genutė Eidukevičienė ir jos vyras Julijonas.

Kurčiuosius vaikus džiugina į gimtąją kalbą išversti spektakliai  
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1991 m. kovo 9 d. nuo 
tuometės Vilniaus teri-
torinės valdybos (dabar 
Vilniaus KRC) taikiai ir 
draugiškai atsiskyrė spor-
to kolektyvas. Jo pagrindu 
susikūrė pirmas iš penkių 
regioninis kurčiųjų sporto 
klubas. Vilniečiams ir dėl 
pavadinimo galvos sukti 
nereikėjo  – valdyboje jie 
nuo seno buvo vadinami 
„Gesto“ vardu.    

Istorija
Šiemet dviejų dešimtmečių 

sukaktį minintis klubas už savo 
susikūrimą pirmiausia dėkingas 
trims sporto entuziastams: Arū-
nui Kubaičiui, Šarūnui Pečiuliui, 
Ramūnui Dovydėnui. Šie vyrai 
atliko visą būtiną organizacinį 
darbą: tvarkė dokumentus, ren-
gė klubo įstatus, organizavo stei-
giamąjį susirinkimą. 

Sportininkai nuo seno gar-
sėjo aktyvumu, tad nenuostabu, 
kad jau pirmais metais į „Gesto“ 
klubą įstojo 181 narys. Teritori-
nė sporto organizacija sujungė 
11 sporto šakų atstovus. Praė-
jus 20 metų didžiuojasi burianti 
net 420 narių ir kultivuojanti 15 
sporto šakų, neskaitant 1996 m. 
atskilusių šachmatininkų, šaški-
ninkų ir susibūrusių į respubli-
kinį klubą „Rikis“.

Du dešimtmečius, arba 9 
kadencijas, organizacijai vado-
vaujantis pirmininkas Arūnas 
Kubaitis su  šypsena prisimena 
pačią veiklos pradžią. Tuomet 
„Gestas“ glaudėsi A. Kubaičio 
uošvių namuose, dviejų kam-
barių bute. Pradžia „užtruko“ l1 
metų. Tik tuomet sportininkų 
bylos vėl grįžo į Šv. Kazimiero g. 
3 pastatą, bet  ir  vėl 6 metams 
įstrigo pastato rūsyje. 

Įkurtuvės rūsyje, tiesa, bu-
vo linksmos ir teikiančios vil-
čių. Dabartinė LKD prezidentė  
R. Klečkovskaja tuomet pradėjo 
vadovauti Vilniaus KRC ir dėjo 
daug pastangų, kad didžiuliame 
pastate užtektų vietos ir mažo-
sioms kurčiųjų organizacijoms. 

Ji, sutelkusi kurčiųjų savanorių 
grupę, išvalė šiukšles pastato 
rūsio dalyje, suremontavo pa-
talpas, apstatė baldais. Ir pusę iš 
užmaršties atkovotų patalpų ati-
davė „Gestui“.  Deja, koją pakišo 
pastato drėgmė. Sąlygos dirbti 
ten pamažu vis prastėjo, tad nuo 
2004 m. jau oficialiai 0,5 etato 
įdarbintas klubo vadovu Arū-
nas vis dažniau vėl likdavo dirbti  
namie. 

Kai 2008 m. Vilniaus aps-
krities gestų kalbos vertėjų cen-
tras įsikraustė į naujas patalpas, 
tiesiogine ir perkeltine prasme 
„Gestas“ išvydo dienos šviesą – 
įsikėlė į vieną centro atlaisvintą 
kabinetą. Šie metai organizacijai 
reikšmingi ir todėl, kad sporto 

funkcionieriai galų gale įvertino 
neįgaliųjų sporto veiklos svar-
bą ir sudarė sąlygas normaliai 
jiems egzistuoti. A. Kubaitis ga-
lėjo  palikti savo ankstesnį darbą 
„Vilniaus balduose“ ir visiškai 
atsiduoti klubo reikalams. Bu-
vo  įdarbinta buhalterė – nuo 
pat pradžių iki šiol šias pareigas 
eina Aldona Galečianienė. Vė-
liau į darbą priimtas dar vienas 
sporto organizatorius Virgilijus 
Naruševičius. Klube dirba vien 
sutrikusios klausos asmenys. Jie 
kabinete gerokai susispaudę, bet 
nesiskundžia. Kol kas tokia pa-
dėtis, kai jie turi po kompiuterį, 
faksą, kopijuoklį, -  tai geriausia, 
ką pavyko pasiekti klubo istori-
joje.

Laimėjimai
Akis užkliūva už gražios 

daugiau kaip pusės metro aukš-
čio taurės. Tai naujausias Vil-
niaus kurčiųjų sporto klubo 
laimėjimas, krepšininkų parsiga-
bentas iš šiemet gegužę Lenkijo-
je vykusio tarptautinio turnyro. 
A. Kubaitis pasakoja, kad jau 10 
metų jie buvo kalbinami atvykti 
į panašias kaimynų rengiamas 
varžybas, bet susiruošė tik šie-
met. Ir iš karto – sėkmė. Pirmi-
ninkas patenkintas, kad praeity-
je gerai žinomiems, daug perga-
lių iškovojusiems krepšininkams 
veteranams atsirado tinkama 
pamaina. Pastarąją taurę Vilniui 
iškovojo jaunučiai atletai. Trims 
iš jų nėra nė aštuoniolikos, dar 
dviem - tik po devyniolika. Aps-
kritai 2011-ieji, anot pašnekovo, 
prasidėjo įspūdingai: per penkis 
mėnesius - 5 komandiniai apdo-
vanojimai. 

O per 20 metų klubas pelnė 
net 151 sportinį trofėjų! Tai ne 
tik Lietuvos čempionatuose pel-
nyti apdovanojimai, bet ir per-
galių „liudininkai“ iš įvairiausių 
turnyrų Estijoje, Latvijoje, Len-
kijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Ita-
lijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, 
Rusijoje. 

Vilniaus kurčiųjų sporto va-
dovas ypač didžiuojasi šiemet 
jau šeštą kartą iš eilės iškovotu 
Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio 
čempionato nugalėtojų titulu. 
Kasmet kova verda iš naujo, nes, 
anot jo, gerokai tobulėja ir kitų 
Lietuvos klubų sportininkai.

Kad „Gestas“ – sostinės klu-
bas, liudija ir faktas, jog nė iš 
vienų kurčiųjų žaidynių rinkti-
nės nariai vilniečiai negrįžo be 
medalių ir visuomet sudarydavo 
olimpinių rinktinių pagrindą bei 
daugumą.

„Gesto“ istorijoje buvo vi-
sokių akimirkų. Su siaubu vil-
niečiai prisimena 1995 m., kai 
juos, grįžtančius iš Vokietijos 
krepšinio turnyro su komandos 
iškovota pirmąja vieta ir įspū-
dinga taure, Lenkijoje sustabdė 
banditai. Apieškoję ir neradę 
pinigų atėmė taurę. Liko tik jos 
„kepurėlė“. Turnyro šeimininkai, 
sužinoję apie įvykį, pagamino 
prizo kopiją ir perdavė ją kaip 

Vilniaus kurčiųjų sporto klubo Gestas“ įkūrėjai (iš kairės): Ramūnas 
Dovydėnas , Arūnas Kubaitis, Šarūnas Pečiulis.

 „Gestas“ švenčia dvidešimtmetįSportas

Vilniaus kurčiųjų sporto klubo Gestas“ darbuotojai : Virgilijus Naruševičius 
ir  Aldona Galečianienė.
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kompensaciją už patirtą skriau-
dą. Deja, užrašo su laimėjimo 
data ir vieta nėra, tad ta bevardė 
taurė iki šiol skiriasi nuo kitų ir 
primena nemalonų išgyvenimą.

Remiantis komandinių ap-
dovanojimų statistika galima 
teigti, kad sėkmingiausios spor-
to šakos Vilniaus klubui yra vy-
rų ir moterų bei veteranų krep-
šinis, futbolas, lengvoji atletika, 
sportinė žūklė.

Netrumpas ir „Gestą“ garsi-
nusių sportininkų sąrašas, todėl 
su pirmininku susitariame pa-
minėti tik pačius iškiliausius. Tai 
krepšininkės Danutė Šerelienė, 
Alma Undraitienė (abi yra da-
lyvavusios net 5-eriose kurčiųjų 
olimpinėse žaidynėse), 20 metų 
aktyviai sportuojantis slidinin-
kas Ramūnas Švedas, daugkarti-
nis Lietuvos girdinčiųjų turnyrų 
dalyvis, Europos, pasaulio kur-
čiųjų čempionatų bei olimpinių 
žaidynių čempionas ir prizinin-
kas Tomas Kuzminskis.

Auga ir stiprėja jaunoji spor-
tininkų karta. Pasak A. Kubai-
čio, sparčiai progresuoja orien-
tacininkas Vytautas Remeika. 
Rutulio stūmikas Vytenis Ivaške-
vičius šiemet Lietuvos kurčiųjų 
čempionate pasiekė rekordą ir, 
atitikęs keliamus kvalifikacinius 
reikalavimus, užsitikrino teisę 
dalyvauti liepą vyksiančiame 
Europos kurčiųjų lengvosios 
atletikos čempionate Turkijoje. 
Iš prizininkės pozicijų tarptau-
tiniuose turnyruose jau keletą 
metų nesitraukia rutulio stūmi-
kė ir disko metikė Larisa Voro-
neckaja. Sąrašą būtų galima dar 
tęsti, bet pašnekovas klausia, ko-

dėl nesiteirauju apie trenerius. Ir 
prašo pagarsinti spaudoje orien-
tavimosi sporto trenerio Jur-
gio Mertino, atidavusio kurtie-
siems 20 gyvenimo metų, vardą.  
J. Mertinas liko ištikimas savo 
pašaukimui net ir po sunkios li-
gos. 

Daug dėmesio ir energijos 
„Gestas“ kasmet skiria sveikati-
nimo ir masiniams renginiams. 
Bent keletą kartų per metus į 
renginius kviečia kurčiųjų šei-
mas, rengia žygius, iškylas ir  
sporto šventes. 

 Asmeninė A. Kubaičio      
  istorija   

Pats klubo pirmininkas – 
praeityje tarp kurčiųjų taip pat 
gerai žinomas atletas, išbandęs 
save trijose sporto šakose. Spor-
tininko karjerą pradėjo 1976 m. 
krepšinio aikštelėje, bet dau-
giausia pasiekė lengvosios atle-
tikos šuolių į aukštį sektoriuje 
(1982 m. ir 1983 m. TSRS len-
gvosios atletikos pirmenybėse 
yra pelnęs bronzą) bei orienta-
vimosi sporto trasose (1996 m. 
Europos kurčiųjų čempionate 
Šveicarijoje  ir 1997 m. Kurčiųjų 
olimpinėse žaidynėse Danijoje 
estafetės rungtyje pelnytos 3 vie-
tos). 1982 m. A. Kubaitis TSRS 
turnyre Donecke į aukštį iššoko 
1,90 m. Tai geriausias jo star-
tas. Iki šiol niekam iš Lietuvos 
kurčiųjų šio rezultato pakartoti 
nepavyko. Arūnas tebėra šalies 
šuolių į aukštį rekordininkas. 

Sportuoja pirmininkas ir da-
bar. 2003 m. įsitraukė į kurčiųjų 
vyrų krepšinio veteranų koman-
dą. Nors po 2005 m. Australijoje 
vykusių kurčiųjų žaidynių baigė 
savo karjerą kaip orientacinin-
kas, Lietuvoje iš orientavimosi 
trasų nepasitraukė. Dalyvauja 
girdinčiųjų veteranų turnyruose 
bei šalies kurčiųjų čempionatuo-

se. Šiemetis jo pasiekimas kur-
čiųjų čempionate – 5 vieta.      

Pagerbta 30 sportininkų 
ir trenerių, padėkota 9 

organizacijoms
Gegužės 27 d. surengta ju-

biliejaus šventė priminė gerų 
draugų ir artimų pažįstamų su-
sitikimą. „Gestas“ padėkojo vi-
siems tiek praeityje, tiek dabar 
garsinantiems klubo vardą: vi-
suomenininkams  entuziastams, 
iškiliausiems sportininkams, 
treneriams, bendražygiams, va-
dovams. Nuotraukų skaidrėmis 
apžvelgė gražiausias istorijos 
akimirkas. 

Sukaktuvininkus pasveikino 
Lietuvos kurčiųjų sporto komi-
teto vadovai, Vilniaus KRC, Lie-
tuvos kurčiųjų ugdymo centro 
atstovai, Vilniaus kurčiųjų jauni-
mo organizacijos nariai. Į rengi-
nį atvyko Rygos kurčiųjų sporto 
klubo pirmininkas Andris Ber-
gmanis.

Vėliau bendravimas buvo 
tęsiamas neformalioje aplinko-
je, prie jubiliatų paruošto vaišių 
stalo.    

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

„Gesto“ dvidešimtmečio jubiliejaus dalyviai. 

Sukaktuvininkus sveikina Vilniaus KRC atstovas Arūnas Šaukeckas.
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Lietuvos šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius vaikus, 
bendrijos PAGAVA vienas iš tikslų 
yra teikti psichologinę ir kitokią 
pagalbą klausos negalią turintiems 
vaikams ir jų tėveliams. Šią vasarą 
PAGAVA vėl kviečia kurčiuosius 
vaikus su šeimomis lankyti dailės 
terapijos užsiėmimus, kuriuose 
mažieji lavina ir savo bendravimo 
įgūdžius, ir meninius gebėjimus. 
Gegužės mėnesį PAGAVA atsi-
gręžė ir į kurčiuosius paauglius - 
jiems organizavo psichologinius 
mokymus apie draugystę “Noriu 
būti geras draugas”.

Į dailės terapijos užsiė-
mimus – su visa šeima

Dailės terapijos užsiėmimus 
PAGAVA organizuoja jau keletą 
metų. Su vaikais dirba psichologė 
Dovilė Jankauskienė ir dailės te-
rapeutė Ligita Skukauskaitė. Per 
mokslo metus užsiėmimai vyksta 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centre (LKNUC), 
o vasarą - Šv. Kazimiero g. 3, Vil-
niuje. Užsiėmimai vasarą būna 
kiek kitokie nei mokykloje, nes į 
juos vaikai kviečiami atvykti kartu 
su tėveliais, sesutėmis ir broliu-
kais. Kai kurie vaikai atsiveda ir  
draugų.

Užsiėmimų tikslas - 
         bendravimas 

Dailės terapijos užsiėmimus 
vedanti psichologė D. Jankauskie-
nė pasakojo, kad jų  užsiėmimai 
skiriasi nuo įprastų piešimo pa-
mokų, nes čia nėra tikslo nupiešti 
kuo gražesnį piešinį. Svarbiau yra 
pats piešimo procesas – bendra-
vimas, kalbėjimasis, kūryba. Jei 

vaikas ateina kartu su tėveliais, 
atsiskleidžia jo santykis su tėvais: 
ar jie ne per daug globoja ir kon-
troliuoja vaiką, ar susikalba, ar 
vaikas priklausomas nuo tėvų, ar 
savarankiškas. Stebėdama šeimų 
bendravimą psichologė gali pa-
dėti, pakonsultuoti tėvelius. Ga-
liausiai yra vertinga vien tai, kad 
šeimos pabūna kartu, ką nors su-
kuria ir nors tą valandą, kai vyksta 
užsiėmimas, skiria dėmesio vieni 
kitiems.

Bendraujant su vaikais, kurie 
turi klausos negalią, dailė pasitel-
kiama kaip kalba, kaip būdas su-
prasti vieniems kitus. Vaikams pa-
prastai duodama tema, susijusi su 
gerais, džiaugsmingais patyrimais, 
- mano vardas, mano gimtadienis, 
atostogos, draugystė. Nupiešę vi-
si kartu apžiūri piešinius ir papa-
sakoja apie savo kūrinius. Tačiau 
kalbėti vaikų niekas neverčia, jie 
kalba tik tada, jei patys nori.

Į užsiėmimus ateina ir vaikų ar 
net jau pilnamečių jaunuolių, ku-
rie mokosi kartu su girdinčiaisiais 

ir beveik neturi kontaktų su kur-
čiųjų bendruomene. Taigi šie už-
siėmimai jiems tampa vienintele 
proga pabendrauti su kitais klau-
sos negalią turinčiais žmonėmis. 

Dailės  privalumai 
Nors užsiėmimų tikslas nėra 

išmokti gražiai piešti, meninių ga-
bumų ugdymas taip pat yra labai 
svarbi jų dalis. Vaikai ne tik piešia, 
bet ir lipdo, karpo, lanksto, nau-
doja įvairias medžiagas ir faktūras. 
Kadangi vaikai negirdi, daug dė-
mesio skiriama kitiems pojūčiams 
lavinti.

Psichologė D. Jankauskienė 
LKNUC dailės terapijos užsiėmi-
mus veda jau 5 metus. Ji pasakoja, 
kad kai vaikas ilgai lanko užsiėmi-
mus, jo darbuose jau matyti žymių 
teigiamų pokyčių. Mažėja piešinių 
stereotipiškumas, mėgdžiojimas, 
vaikas nebijo piešti originaliai, 
atranda savyje drąsos kurti, nebe-
bijo užpildyti visą popieriaus lapą, 
keičiasi naudojamos spalvos. Dai-
lės terapija padeda vystytis vaiko 
vaizduotei, intelektiniam pajėgu-
mui, asociatyviam mąstymui.

  Blogos emocijos išlieja-
mo piešinyje

Vaikai užsiėmimuose įgyja 
svarbių įgūdžių – mokosi drau-
giškai bendrauti ir bendradar-
biauti, būti tolerantiški, susidoroti 
su savo baimės, pykčio, nerimo 
jausmais. Svarbu, kad vaikai gali 
laisvai piešti tai, ką jie jaučia, ne-
slopinti emocijų. Piešdami baisius 
dalykus, vaikai išlieja savo baimę 
ant popieriaus, išsipasakoja, at-

slūgsta įtampa.

 Mokymai gerina bendra-
vimo įgūdžius

Kurtieji vaikai dėl savo nega-
lios specifikos daug ko nesužino 
stebėdami aplinkinius, todėl neį-
gyja būtinų bendravimo įgūdžių. 
Girdintis vaikas augdamas mato 
tam tikrą situaciją, žmonių mi-
miką, gestus, girdi žodžius. Kur-
čias vaikas negirdi, todėl dažnai 
nesuvokia ir situacijos prasmės. 
O tėvams net neateina į galvą vai-
kui paaiškinti paprastus dalykus. 
Siekiant užpildyti šias spragas, 
PAGAVA organizuoja įvairius psi-
chologinius mokymus vaikams:  
mokoma draugystės, tolerancijos, 
paslapties laikymo ir kitų svarbių 
bendravimo dalykų. 

Paaugliai gilinosi, ką 
reiškia būti geru draugu

Gegužės mėnesį Kaune PA-
GAVA organizavo vienos dienos 
psichologinius mokymus klausos 
negalią turintiems 16-18 metų pa-
augliams „Noriu būti geras drau-
gas“. Juose dalyvavo 15 vaikų iš 
Vilniaus, Kauno, Alytaus, Klaipė-
dos, Merkinės. 

Per mokymus vaikai atliko 
įvairius pratimus, darė testus, ar 
moka būti geri draugai. Mokymus 
vedusi psichologė D. Jankauskienė 
sakė: „Savo testų rezultatų vaikai 
galėjo niekam nesakyti. Svarbu, 
kad jie jaustųsi saugiai, norėtų 
patys ką nors savyje keisti. Neturi 
būti taip, kad keistis reikia tik to-
dėl, jog psichologė pasakė, kad tau 
su draugyste blogai.“ Vaikai gili-
nosi, kas svarbu draugystėje, kaip 
ją išsaugoti, kaip jaučiasi žmonės, 
kai juos apkalba. Pasak psicholo-
gės, svarbu ir pats mokymų proce-
sas, buvimas kartu. Matyti, kurie 
vaikai yra aktyvūs ir socialūs, o 
kurie užsidarę savyje. Atsisklei-
džia ir įvairūs draugystės aspektai.  
D. Jankauskienė pasakojo: „Pavyz-
džiui, vaikas teigia, kad draugys-
tėje svarbu kantrybė, bet čia pat 
nesulaukia, kol draugas pats atliks 
užduotį, puola ir padaro už jį. Kita 
vertus, juk padėjo draugui, sure-
agavo. Čia yra visokių atspalvių.“

Agnė KARVELYTĖ

Švietimas PAGAVOS dailės terapijos užsiėmimai 
ir psichologiniai mokymai vaikams

LKNU centre vaikai savo emocijas gali lieti tiesiog ant vienos iš klasės sienų.

Vyksta psichologiniai mokymai klausos negalią turintiems 16-18 metų 
paaugliams „Noriu būti geras draugas“. 



13

Gegužės 3 dieną dvi-
dešimt penki Kauno kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro mokiniai 
kartu su šešiais pedago-
gais išvyko į ilgai lauktą 
kelionę – Lenkijos Gdans-
ko miestą. 

Kelionei kruopščiai ruošėmės 
beveik visus mokslo metus. Tai 
buvo suplanuotas tarptautinio Co-
menius dvišalės mokyklų partne-
rystės mainų programos projekto 
„Įsimylėję pasaką“ vizitas. Projek-
to partneriai – Gdansko Adomo 
Mickevičiaus krikščioniškosios 
šešiametės  mokyklos mokiniai ir 
pedagogai. Jau pats projekto pava-
dinimas rodo pagrindinį jo tikslą 
– išrinkti ir parengti vaidinimą 
pagal lietuvių ir lenkų liaudies 
pasakas bei pristatyti jas projekto 
partneriams. 

     
Pasirinkimas

 Suderinus partnerystės vei-
klos planą, jau nuo praeitų metų 
gruodžio mėnesio 5-7 klasių mo-
kiniai skaitė, iliustravo ir kartu su 
lietuvių kalbos mokytojomis rinko 
pasaką vaidinimui. Labai norėjo-
me, kad pasaka būtų graži, links-
ma ir pamokanti. Pavaduotoja Da-
lia Šarkienė pasiūlė inscenizuoti 
„Našlaitę ir septynis nykštukus“, 
pateikė pasakos scenarijaus viziją. 
Visiems pritarus prasidėjo darbai: 
perskaitę pasaką, mokiniai dailės 
pamokose ją iliustravo ir paren-
gė perskaitytų pasakų iliustracijų 
parodą, skirtą Europos dienai pa-
minėti. Pavaduotoja Dalia parašė 
pasakos scenarijų, su technologijų 
mokytoja Genovaite Barkauskiene 
ir auklėtojomis aptarė persona-
žų kostiumus, ritmikos mokytoja 
Daiva parengė būsimo spektaklio 
choreografiją. Informacinių tech-
nologijų mokytoja Irena  pasakos 
siužetui atskleisti su multimedijos 
pagalba parinko įstabiausias vizu-
alines  aplinkas. 

Visiems darbų pakako. Projek-
tą rengiant triūsė ir tėveliai: ruošė 
princesės, miško žvėrelių – brie-
džio, kiškučių sceninius rūbus. 
Daug jėgų ir atsidavimo pareika-
lavo repeticijos. Taigi ne juokas 
– į vaidinimą pavaduotoja Dalia 

įtraukė visus 25 projekto dalyvius!
  

Premjera
Artėjo laikas kelionei. Jaudu-

liui nugalėti ir sužinoti, kaip iš ti-
krųjų pavyko pastatyti vaidinimą, 
prieš išvykstant į Lenkiją įvyko 
spektaklio premjera mokykloje. 
Į premjerą buvo sukviesta visa 
mokyklos bendruomenė. Artistai 
jaudinosi – mažieji žiūrovai ne-
meluos – jų smalsios akys iškart 
išduos ir džiaugsmą, ir susidomė-
jimą, ir nusivylimą.  

Vaidinimas truko pusvalandį, 
tačiau pilnos žiūrovų salės nerei-
kėjo tildyti ar raminti. Visi susido-
mėję ir susikaupę žiūrėjo vaidini-
mą. Pasibaigus spektakliui patys 
mažiausieji visiems aktoriams 
padovanojo saldainių krepšį ir pa-
linkėjo geros kelionės į Gdanską. 
Mokyklos direktorė Laimutė Ger-
vinskienė taip pat negailėjo šiltų 
žodžių vaidinimo sumanytojams 
ir artistams, visus pavaišino ledais.

Nuoširdus girdinčiųjų 
dėmesys

Kitą dieną po premjeros jau 
važiavome  į Lenkiją.  Gdanskas 
– gražus miestas prie jūros. Mus 
pasitiko projekto partnerių mo-
kyklos direktorius Macejus Ba-
ranskis ir projekto koordinatorė 
pradinių klasių mokytoja Jolanta. 
Apsigyvenome pensione prie pat 
jūros! Rytą jau lankėmės moky-
kloje ir repetavome, nes kitą die-

ną turėjo būti pasakų pristatymas. 
Nusprendėme, kad pradžioje vai-
dins šeimininkai, o po pertraukos 
scena bus skirta mums – svečiams. 
Dar prieš išvykdami savo pasakų 
scenarijais buvome apsikeitę su 
Lenkijos mokiniais. Kadangi mes 
savo vaidinimą pristatėme lietuvių 
ir lietuvių gestų kalbomis, partne-
riams nusiuntėme pasakos verti-
mą lenkų ir anglų kalbomis, kad 
jie suprastų vaidinimo esmę. 

Lenkijos mokiniai, šeštokai, 
anglų kalba pristatė žinomą me-
taforišką liaudies pasaką apie 
berniuką vardu Mykolajekas. 
Veiksmas rutuliojasi jūros pakran-
tėje, kur romantiškos prigimties 
berniukas praleisdavo valandų 
valandas. Tačiau berniukas mažai 
dirbo ir beveik nepadėjo žvejui tė-
vui. Kartą pamatęs Jūros karaliaus 
dukrą su gintariniais karoliais, 

panoro juos turėti ir pavogė. Užsi-
rūstino karalius ir nutarė nubausti 
Mykolajeką. Bet jo ginti stojo žu-
vėdra ir žuvis, kuriems vaikinas 
buvo išgelbėjęs gyvybę. Karalius 
pasigailėjo vaikino ir pavertė ji 
žinomu jūros pakrantės augalu, 
kuris dar ir dabar aptinkamas bei 
saugojamas  pajūrio  kopose, - sa-
vo šaknimis jis apraizgo kopas ir 
saugo jas nuo iširimo.

Kai po pertraukos pradėjome 
savo vaidinimą, prigužėjo pilna 
salė. Bet veltui jaudinomės – sa-
lėje viešpatavo absoliuti tyla. Nors 
vaidinome lietuvių ir lietuvių ges-
tų kalbomis, mus puikiai suprato. 
Vėliau, kai kalbėjome su mokyto-
jais ir susitikimo organizatoriais, 
jie sakė, kad gestų kalba yra tokia 
išraiškinga ir plastiška, kad net jei 
ir nebūtų skaitę pasakos, vis tiek 
vaidinimą suprastų. Girdintieji la-
bai stebėjosi, kaip kurčias žmogus 
jaučia muziką ir geba šokti. 

Kartu  įvairovėje
Atvykus į Gdanską su moky-

klos direktoriumi ir koordinatore 
Jolanta suderinome savo edukaci-
nės ir pažintinės veiklos progra-
mą. Pirmomis dienomis mums 
buvo pasiūlyta susipažinti su mo-
kyklos ugdomąja veikla, kartu 
joje dalyvauti. Didelis pedagogų 
ir mokinių būrys buvo padalytas 
į du pogrupius. Lankėmės anglų 
kalbos, dailės, matematikos, kūno 
kultūros pamokose, psichologės 
užsiemimuose su mokiniais. Suži-
nojome, kad šioje mokykloje mo-
kosi girdintys vaikai ir kartu in-
tegruojasi vaikai, turintys negalią. 
Nuo mažumės vaikai čia pratina-
mi suvokti, kad kai kuriems mo-
kiniams reikia pagalbos, mokoma 

Kelionė su pasaka...

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokiniai vaidina Gdansko 
mokiniams.

Užsiėmimas mokyklos sporto salėje - čia viskas aišku ir vertėjo nereikia.
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juos suprasti, užjausti ir nesityčio-
ti. Neįprasta stebėti, kaip sveikas 
girdintis mokinys stumia ratukus 
su fizinę negalią turinčiu mokiniu, 
o prieš vaidinimą tokiems vaiku-
čiams užleidžiamos patogiausios 
matyti vietos. 

Šioje mokykloje dirba darnus 
pedagogų būrys, per pamokas to-
kiems vaikučiams talkina moky-
tojo padėjėjas. Per pertraukas mo-
kiniai mėgsta čia pat prie klasių 
susėsti ant grindų ir paplepėti. Tik 
suskambėjus skambučiui, visi tuoj 
puola į klases. Laiko švaistyti vel-
tui negali, nes iškart po pamokų 
beveik visi skuba į būrelius, spor-
to sekcijas, muzikos mokyklas. 
Mokykloje nuo pirmos klasės tris 
kartus per savaitę mokoma anglų 
kalbos, o šeštoje klasėje mokiniai 
laiko užsienio kalbos baigiamąjį 
egzaminą. Vieną trečiadienį per 
mėnesį, mokinių tėveliai gali po 

pamokų susitikti su visais dalykų 
mokytojais ir klasių vadovais, ap-
tarti atžalos pasiekimus. Įdomu, 
kad diagnostinių testų ir kontro-
linių darbų pažymiai į dienyną 
įrašomi raudonai ir žaliai. O ma-
tematikos vadovėlių turinys pana-
šus, skiriasi tik kalba.  

Didžiausią įspūdį bendroje 
lenkų ir ietuvių veikloje padarė 
draugiškos krepšinio rungtynės. 
Čia viskas aišku ir vertėjo nereikia 
- smagi ta žaidimo kalba! 

Tik laikas greitai tirpsta. Nu-
tarėme, kad kitąmet, kai Lietuvoje 
viešės mokiniai iš Lenkijos, pla-
nuosime sportinius žaidimus ir 
būtinai krepšinį.

Pažintinė kelionė po 
Gdanską ir jo apylinkes

Mokyklos šeimininkai pasiū-
lė įdomių pažintinių kelionių po 
Gdansko miestą bei jo apylinkes. 
Gdanskas ne tik uostamiestis, tu-
rintis gražius paplūdimius, bet ir 
vadinamojo tripolio dalis, kai trys 
miestai jungiasi į vieną: Gdans-

kas, Sopotas – miestas prie jūros, 
nuo seno žinomas kurortas, garsus 
savo renginiais – koncertais, fes-
tivaliais ir prabangiais viešbučiais, 
gražiu ir ilgiausiu Europoje me-
diniu molu, Gdynė – miestas, ku-
riame sutelkta pramonė,  į jį atva-
žiuojama dirbti. Visi trys miestai 
jungiasi gražiais pėsčiųjų ir dvi-
račių takais palei pat jūros kran-
tą. Ir mes gyvenome vos per 100 
metrų nuo jūros, tad per pusryčius 
galėjome grožėtis nuostabiu jūros 
peizažu ir net kelis kartus jūroje 
išsimaudyti.

 Susipažinimas su Gdansku 
prasidėjo nuo vienuolių puose-
lėjamo Olivos parko. Pradėjusios 
žydėti magnolijos skleidė savo 
aromatą. Šalia išsidėsčiusiame 
Etnografijos muziejuje pagal se-
niausias technologijas piešėme 
paveikslus ant stiklo, o dailės ga-
lerijoje – dekoravome lėkštes. Ap-
lankėme viduramžiais savo preky-
ba garsėjantį Gdansko senamiestį, 
kurio net šešiasdešimt procentų 
buvo sugriauta per II pasaulinį 

karą ir teko rekonstruoti. Ir dabar 
jis garsus savo katedromis, siau-
romis  gatvelėmis,  didinga archi-
tektūra, jaukiomis krautuvėlėmis 
ir kavinėmis. Vykome į didžiausią 
Lenkijos žemėje ir nė karto neuž-
kariautą Malborkos kryžiuočių 
ordino pilį. Grožėjomės Lubiano 
porcelianu ir visi neatsispyrėme 
pagundai nusipirkti puodelį ar 
lėkštę lauktuvėms. 

Linksmų įspūdžių patyrėme 
Šimbarko parke, kur turėjome 
galimybę pabūti mūsų beprotišką 
pasaulį simbolizuojančiame na-
me, stovinčiame ant stogo. Įėjus į 
namą galva ima suktis, nes viduje 
taip pat viskas „aukštyn kojomis“. 
Apsilankėme ir savo teritorija di-
džiausiame Europoje zoologijos 
sode, pramogavome vandens par-
ke, žiūrėjome filmus 5D formatu, 
vakarais eidavome prie jūros, di-
delėje žaidimų aikštelėje supomės 
sūpynėse.

Dešimt dienų prabėgo nepas-
tebimai, bet namų jau ilgėjomės. 
Atsisveikindami pasipuošėme  
Lenkijoje gamintais baltais marš-
kinėliais su projekto logotipu, kurį 
sukūrė mūsų dailės mokytoja Ro-
landa Mikalauskienė. Apsikeitėme 
ir dovanomis: mes visi gavome po 
puodelį su Gdansko Adomo Mic-
kevičiaus mokyklos logotipu, bu-
kletų, saldumynų. O patys dovanų 
įteikėme informacinių technologi-
jų pamokose anglų kalba parengtą 
mokyklos žurnalą apie savo gim-
tąjį miestą, mokyklą bei jos istori-
ją, lietuviškų saldainių. 

Sugrįžę dar ilgai dalijomės 
įspūdžiais, rodėme nuotraukas 
ir filmą. Po kelionės parengėme 
kūrybinių darbų parodą  ir dabar 
jau tėveliams Tėvų dienos šventėje 
vaidinome pasaką „Našlaitė ir trys 
nykštukai“.

  
Parengė projekto koordinato-

rė KKNUC anglų kalbos mokytoja 
Lela Nikitina 

Švietimas

Atsisveikinimas su projekto  „Įsimylėję pasaką“ partneriais.

Birželio 2 ir 3 dieno-
mis Klaipėdoje vyko Sur-
dopedagogų asociacijos 
konferencija „Neįgalių 
girdėti vaikų ugdymo pa-
tirtis ir sėkmės istorijos“.

 Į Klaipėdos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinę mokyklą 
susirinko pusšimtis surdopedago-
gų iš Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo įstaigų. 

Tokį dalyvių skaičių lėmė ri-
botos mokyklos galimybės apna-

kvindinti svečius iš visos Lietuvos.
Todėl asociacijos pirmininkė 

Laimutė Gervinskienė siūlė kie-
kvienai įstaigai į konferenciją de-
leguoti  darbuotojus, atsižvelgiant 
į joje esančių asociacijos narių 
skaičių. 

Kadangi norinčiųjų dalyvau-
ti konferencijoje buvo gerokai 
daugiau, todėl šiame straipsnyje 
apžvelgsime pranešimus, pristaty-
sime asociacijos nutarimus ir pa-
sidalysime susitikimo įspūdžiais. 

Surdopedagogų konferencijos pranešimai ir nutarimai
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Pranešimai
Konferencijos pradžioje Klai-

pėdos surdopedagogų pirminin-
kė, konferencijos organizatorė 
Deimantė Veličkienė supažindino 
su dviejų dienų konferencijos die-
notvarke, kuri kaip niekada buvo 
spalvinga. Deimantei pavyko su-
kviesti lektorius, dirbančius nuo 
lopšelio iki universiteto, tačiau 
turinčius vieną bendrą tikslą – ne-
įgalaus girdėti žmogaus ugdymas. 

Pirmasis pranešimą skaitė 
Klaipėdos universiteto Humanita-
rinių mokslų fakulteto Teologijos 
katedros vedėjas doc. dr. Arūnas 
Baublys. Jis apžvelgė Klaipėdos 
krašto kurčiųjų istoriją, pradėda-
mas nuo kurčiųjų ugdymo Prūsi-
joje ir baigdamas dabartine situ-
acija Mažojoje Lietuvoje. Gerb. 
Arūnui visi Klaipėdos krašto 
kurčiųjų ugdymo niuansai labai 
gerai žinomi, nes jo sūnus Arnas 
Baublys baigė Klaipėdos kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų pagrindinę 
mokyklą, tęsė mokslus Klaipėdos 
siuvimo ir paslaugų verslo moky-
kloje, o šiuo metu dirba dizaineriu 
VšĮ „Individualaus augimo cen-
tras“. Jo viena iš įkūrėjų – Indrė 
Baublytė – yra minėto docento 
dukra ir Arno sesuo. 

Antrąjį pranešimą pristatė psi-
chologė I. Baublytė. Ji papasako-
jo, kaip klaipėdiečiai, neturėdami 
galimybės priimti į mokyklą eta-
tinio psichologo, kartu su Klaipė-
dos apskrities sutrikusios klausos 
vaikų ir jaunimo tėvų bendrija 
„Aidas“ kuria įvairius projektus, 
leidžiančius nors kelis kartus per 
savaitę neįgaliems vaikams, jų tė-
vams ir pedagogams susitikti su 
profesionaliais psichologais. 

I. Baublytė ir L. Vitkauskie-
nė (VšĮ „Individualaus augimo 
centras“ psichologė) pasidalijo 
patirtimi rengiant netradicinius 
savęs pažinimo, reabilitacijos, re-
laksacijos užsiėmimus. Indrė pa-
sidžiaugė, kad gali su mokyklos 
bendruomene bendrauti lietuvių 
gestų kalba, nes nuo mažens šia 
kalba bendravo su savo broliuku. 

Audringais aplodismentais 
buvo palydėtas lopšelio-darželio 
surdopedagogės metodininkės 
Jolantos Bružauskienės praneši-
mas, pasakojantis apie nelengvą 
pedagoginį darbą ugdant neįgalius 
girdėti vaikučius integruotai. Mat 
jau seniai „Pagrandukas“ nebe-
turi kurčiųjų grupių. Filmuotoje 
medžiagoje išgirdus aiškia žodine 
kalba bendraujančius mažylius 
nebelieka abejonių, kad Jolanta 
pasiekė didelių rezultatų ir sutei-
kė vaikams galimybę integruotis į 
girdinčiųjų pasaulį.

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų 
verslo mokyklos surdopedagogė 
Kristina Rimkienė kalbėjo apie 
nelengvą darbą tarpininkaujant 
tarp kurčių ir girdinčių mokyklos 
mokinių. Pradžioje nelengvai gir-
dintys moksleiviai priėmė į savo 
būrį neįgalius girdėti bendra-
mokslius, nes jiems atrodė, kad 
kurtieji turi daugiau privilegijų, 
yra pernelyg globojami. Ne kar-
tą teko Kristinai aiškinti kurčiųjų 
kultūros ypatumus ne tik moki-
niams, bet ir pedagogams. Ilgai 
dėstytojai nesiryžo kreiptis į jauną 
surdopedagogę pagalbos. K. Rim-
kienė džiaugiasi kas mėnesį vyks-
tančiais susirinkimais, kuriuose 
dėstytojai vis drąsiau dėsto savo 
problemas, sunkumus dirbant 

kurčiųjų grupėse. Ledus aptirp-
dė ir lietuvių gestų kalbos kursai, 
suteikdami pedagogams galimybę 
kreiptis į neįgalius girdėti auklėti-
nius jų gimtąja kalba.   

Klaipėdos Salio Šemerio suau-
gusiųjų gimnazijos surdopedagogė 
Ulijana Petraitienė pasidžiaugė, 
kad šiemet pirmą kartą išleidžia 
kurčiųjų gimnazistų klasę. Tačiau 
surdopedagogė su nerimu kalbėjo, 
kad kurtiesiems vis dar nepavyks-
ta pasiekti reikiamo valstybinės 
lietuvių kalbos mokėjimo lygio. Ji 
norėtų, kad kurtieji laikytų egza-
miną gestų kalba. Tačiau žinant, 
kokia yra Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos politika, lieka maža vil-
čių, kad kurtiesiems būtų suteik-
tos tokios privilegijos. Ministerija 
siekia lietuvių kalbos programas ir 
egzaminus  lietuviškai mokomose 
mokyklose ir tautinių mažumų 
mokyklose suvienodinti.

  Abejones dėl sunkumų mo-
kantis lietuvių kalbos išsklaidė 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų ugdymo centro surdopedagogė 
metodininkė Dalia Šarkienė. Ji 
papasakojo net šešias buvusių au-
klėtinių sėkmės istorijas, kur jie 
be paliovos tvirtino, kad gyvenime 
įsitvirtinti padėjo lietuvių kalba ir 
mokytojos Dalios įskiepytas įpro-
tis skaityti knygas. 

 Kauno kurčių ir neprigirdin-
čių vaikų reabilitacijos ir ugdymo 
centro „Lingua“ vyr. surdopeda-
gogė Edita Gaižauskienė ir Šiaulių 
sutrikusios klausos vaikų ugdymo 
centro surdopedagogė Vanda Juo-
zaitienė, pristačiusios praktinius 
pavyzdžius, įrodė, kad neįgalus 
girdėti vaikas gali išmokti lietuvių 
kalbos! 

Nutarimai
Vienas iš dviejų Lietuvos sur-

dopedagogų asociacijos konferen-
cijos nutarimų – surengti lietuvių 
gestų kalbos ir lietuvių kalbos 
mokytojų, dirbančių Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
įstaigose, pasitarimą, siekiant ap-
tarti šių mokomųjų dalykų inte-
gracinių ryšių galimybes. 

Antrasis konferencijos nuta-
rimas – kviesti visų Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
įstaigų surdopedagogus dalyvauti 
respublikinėje parodoje ,,Moki-
nių, turinčių klausos sutrikimą, 
bendrųjų ir dalykinių kompeten-
cijų ugdymo patirtis“. Paroda vyks 
lapkričio 4 - gruodžio 19 d. Kaune.

Antrosios dienos 
 pranešimai

Klaipėdos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinės mokyklos 
surdopedagogė Sigita Koroliovė 
pristatė integruotą formaliojo ir 
neformaliojo ugdymo projek-
tą „Oranžinio kamuolio magija“. 
Konferencijos dalyviai buvo supa-
žindinti su vienu iš sėkmingiausių 
mokyklos projektų, kur pavyko 
integruoti net aštuonias ugdymo 
disciplinas. Projekte dalyvavo ir 
pradinukai, ir aukštesniųjų klasių 
mokiniai. O į pasiūlymą dalyvau-
ti savo miestus reklamuojančių 
filmų „Oranžinės legendos“ kon-
kurse atsiliepusių dalyvių dėka 
projektas tapo respublikinis. Kaip 
ir buvo skelbta konkurso nuosta-
tuose, filmų peržiūra ir nugalėtojų 
paskelbimas vyko surdopedagogų 
konferencijoje Klaipėdoje. Iš kon-
kurse žadėjusių dalyvauti septynių 
komandų, konkurencijos neatlai-
kė ir iškrito Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
bei Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinės mokyklos 
atstovai. 

Konferencijoje buvo peržiūrėti 
penki filmai, kurie į Europos vy-
rų krepšinio čempionatą atvyks-
tantiems svečiams ir žaidėjams 
pristatė Telšius, Šiaulius, Klaipėdą 
ir Kauną. Po ilgų komisijos svars-
tymų buvo nuspręsta, kad varžy-
tis su Lietuvos krepšinio sostinės 
atstovais kauniečiais yra bepras-
miška. Todėl prizas – oranžinis 
kamuolys – iškeliavo į Kauno kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centrą. Visą medžiagą apie pro-
jektą ir filmus rasite adresu www.
kurtieji.lt .

 Surdopedagogų vasaros kon-
ferencijoje buvo gausu ne tik pra-
nešimų, patirties pasidalijimų, bet 
ir smagių susitikimų su draugais, 
nes Šiaulių universiteto Tęstinių 
studijų instituto dėka mes, sur-
dopedagogai, beveik visi tapome 
bendrakursiais. Kaip ir dera kurso 
draugų susitikime, konferencijos 
šeimininkai linksmąją dalį perkėlė 
ant vandens. Jie pakvietė svečius 
paplaukioti pramogų laivu „Ve-
nus“ po Klaipėdos uosto akvato-
riją ir paskanauti pagal Mažosios 
Lietuvos receptą išvirtos žuvienės. 

 Sigita KOROLIOVĖ
KKNPM surdopedagogė 

ekspertė 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro atstovai – konkurso 
„Oranžinės legendos“ nugalėtojai – pramogų laive „Venus“.
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Sutrikusios klausos vaikų ugdymas: 
Rusijos patirtis

Pasaulyje

,,Dabarties pedagogikos tiks-
las – išmokyti vaiką per save 
pažinti pasaulį“, ,,Sudėtinės ug-
dymo įstaigos – ateities įstaigos“, 
,,Kochlearinė implantacija (KI) 
– klausimas ne tiek apie klausos 
atkūrimą, kiek apie asmenybės 
identifikavimąsi“, ,, KI – tai liki-
mo parinkimas vaikui“, ,,Vaiko 
mokymas mintinai lėtina jo vys-
tymąsi“, ,,Mokiniai, pakeitę speci-
aliąją mokyklą į bendro lavinimo 
mokyklą, išlošia - gauna naują 
socialinę aplinką, bet ir pralošia 
- negauna specialiosios pagalbos“, 
,,Specialioji mokykla įgyja naujas 
funkcijas - teikti specialistų pa-
galbą kitoms mokykloms“, – tai 
profesorės O. Kukuškinos (Mas-
kva) mintys, pateiktos tarptauti-
nėje konferencijoje „Socialinė ge-
rovė tarpdisciplininiu požiūriu“. 

Koferencija vyko Šiaulių pe-
dagoginio universiteto Socialinės 
gerovės ir negalės studijų fakulte-
te gegužės 20 ir 21 dienomis.  Jo-
je dalyvavo ir pranešimus skaitė 
Čekijos, Italijos, Ukrainos, Ven-
grijos, Rusijos bei Lietuvos edu-
kologai. 

Lietuvoje ne taip jau dažni 
vyksta tarptautiniai renginiai, 
skirti specialiųjų poreikių, tarp 
jų ir sutrikusios klausos, vaikų 
ugdymo problemoms spręsti. Lie-
tuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro Socialinės inte-
gracijos ir konsultavimo skyriaus 
surdopedagoges, kaip ir koleges 
iš kitų šalies miestų, ypač domi-

no profesorės O. Kukuškinos pra-
nešimas ,,Vaikų su specialiaisiais 
poreikiais mokyklinio ugdymo 
diferencijuojamasis standartas“ 
bei jos seminaras ,,Šiuolaikinių 
specialiųjų priemonių taikymas, 
siekiant atskleisti ryšį tarp ugdy-
mo ir specialiųjų poreikių turin-
čio vaiko raidos“. 

Profesorė O. Kukuškina yra 
žinoma rusų mokslininkė, ne vie-
nus metus dirbusi su sutrikusios 
klausos vaikais. 1997 m. ji gavo 
Rusijos vyriausybės premiją už 
pirmos specializuotos kompiute-
rių programos ,,Pasaulis už tavo 
lango“ sukūrimą. Programa skirta 
vaikų, kurių sutrikusi klausa, kal-
ba, taip pat lėtesnis psichinis vys-
tymasis, ugdymui. 

Pasak profesorės O. Kukuš-
kinos, naudojant medicinos nau-
jausias technologijas pasaulyje vis 
daugiau vaikų nustatoma  dau-
giau nei viena negalia. Todėl ne 
visi vienodai gali pasiekti akade-
minį išsilavinimą. Labai svarbu 
specialiųjų poreikių vaiką pa-
rengti  praktiškam gyvenimui.

Mokslininkų siūlymai
 Rusų mokslininkai vis daž-

niau kelia klausimą: ko mes mo-
kome vaikus ir ko jiems iš tiesų 
reikia gyvenime? Siūloma pereiti 
prie keturių specialaus diferenci-
juoto ugdymo standarto variantų. 
Pagrindiniai ugdymo atskaitos 
taškai – akademinis pasirengimas 
ir pasirengimo gyvenimui kom-

petencija. Priklausomai nuo vaiko 
negalios sudėtingumo yra skir-
tingas ir jų ugdymas. Pavyzdžiui, 
sudėtingesnę negalią turintiems 
vaikams reikėtų daugiau dėmesio 
skirti įvairioms gyvenimo situaci-
joms ir mokyti jose tinkamai elg-
tis (juk tėvai nėra amžini...). 

Profesorės teigimu, yra trys 
santykio ,,mokymas - vaiko vys-
tymasis“ variantai:

1.Specialiųjų poreikių vaikui 
ugdymas organizuojamas tinka-
mai, vaikui įdomu,  tobulėja jo 
vystymąsis.

2.Mokymas netrukdo vaiko 
vystymuisi, bet jo ir neskatina.

3. Mokymas trukdo vaiko 
vystymuisi, vaikas ožiuojasi, ne-
nori atlikti užduočių.

Kaip mes mokome sutriku-
sios klausos vaikus? Pateikiame 
tekstą, išsiaiškiname nežinomus 
žodžius, mokomės taisyklin-
gai juos perskaityti, atsakome į 
klausimus, atpasakojame. Kokie 
rezultatai?  Vaikas atsako į klau-
simus, bet teksto, kaip  visumos, 
nesuvokia. 

Trisdešimt metų vyko funda-
mentalūs tyrimai,  siekiant išsi-
aiškinti, kokios yra  tokio blogo 
teksto įsiminimo priežastys:

 * Nežinomos sąvokos tekste? 
(Mes jas išsiaiškiname)

* Gramatikos nemokėjimas? 
(Mokomės ir mokomės taisyklių)

* Per didelis tekstas? (Dalija-
me tekstą į dalis)

* Tekstas neatitinka vaiko gy-
venimo patirties? (vedame paren-
giamuosius darbus, ekskursijas ir 
pan.)

*Bloga skaitymo technika? 
(Tobuliname ją)

Teksto supratimo formavimas 
prasideda kūdikystėje. Gimus vai-
kui, dainuojame lopšines, vėliau 
kartu skaitome knygutes, aiškina-
mės, kas ten įvyko (ką tada pada-
rė vištytė? ką jai atsakė gaidelis?). 
Teksto suvokimo mechanizmas 
grindžiamas nacionalinės kul-
tūros pagrindu. 6-7 metų vaikas 
jau pats pradeda skaityti, toliau 
tobulėja teksto suvokimo forma-
vimasis. Jei iki to laiko nebuvo su 
vaiku užsiimama, vaikas neturi 
susiformavusio teksto suvokimo. 
Jis perskaito pavienius žodžius, 

frazes, bet nėra gebėjimo  apmąs-
tyti, ,,vizualizuoti“, ,,pamatyti“ 
patį tekstą.

 Profesorė O. Kukuškina kon-
ferencijos dalyviams pristatė spe-
cialias kompiuterines ugdymo 
priemones, kur tekstas remiasi 
asmeniniu vaiko patyrimu. Jos 
padeda lavinti sutrikusios klausos 
vaikų kalbą bei mąstymą, 

Sutrikimų diagnostika 
Rusijoje

Rusijoje daug dėmesio ski-
riama ankstyvajai sutrikimų di-
agnostikai, nes patys svarbiausi 
vaiko vystymuisi yra  pirmieji 
treji gyvenimo metai. Medikai ti-
ria rizikos grupei priklausančias 
pacientes, o kitos mamos moko-
mos. Korekcinės pedagogikos 
institutas yra pasiūlęs paprastą, 
patikimą ir pigią „Žirnio“ meto-
diką (vaiko klausos patikrai nau-
dojami indai, į kuriuos pripilta 
įvairių rūšių kruopų – aut. past.). 
Beje, ,,kruopų metodą“, lavinant 
kochlearinio implanto naudotojo 
klausą, sėkmingai taiko ir Lietu-
vos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro surdopedagogės. 

Pranešėjos teigimu, Rusijoje, 
įtarus vaikui klausos sutrikimą, 
tėvai kreipiasi į gydytoją otolarin-
gologą. Šiuo metu klausos sutri-
kimą galima nustatyti net dviejų 
savaičių kūdikiui. Jei diagnozė, 
kad vaikas kurčias, pasitvirtina, 
siūloma kochlearinė implantaci-
ja. 3-6 mėnesių kūdikis pradeda 
guguoti, ši 6 mėnesių riba labai 
svarbi kochlearinio implanto (KI) 
naudotojui. Mat anksti atlikta im-
plantacija leidžia tikėtis, kad to-
kio vaiko kalba, balsas nesiskirs 
nuo girdinčiojo. 

Kaip ir kiti mokslininkai, pro-
fesorė pabrėžė, kad kochlearinis 
implantas nepadarys vaiko gir-
dinčiu. Labai svarbus operacijos 
atlikimo laikas (pvz., ją atlikus 11 
metų vaikui – bus sunku kom-
pensuoti tuos 11 metų, kai jis vys-
tėsi kaip kurčiasis).

 Pasak vokiečių, nėra tokio 
KI, kuris neveiktų, bet yra vaikas, 
kuris po kochlearinės implantaci-
jos nekalba. 

Lektorės nuomone, vaikas 
kalba apie tai, ką jis supranta. 

Rusijos Mokslų akademijos Korekcinės pedagogikos instituto vedančioji 
mokslinė bendradarbė, pedagogikos mokslu daktarė, profesorė 
O.Kukuškina
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,,Nereikia ekranų šių dienų koch-
lerinių implantų naudotojams 
(jais surdopedagogas prisidengia 
lūpas, kad vaikas naudotųsi tik 
klausa, neskaitytų iš lūpų), jiems 
reikia lavinti ne tiek klausą, kiek 
mąstymą, girdimąjį suvokimą. 
KI naudotojai tebėra specialiųjų 
poreikių vaikai“, - teigė moksli-
ninkė. Ji ragino tėvelius, kurių 
vaikai yra kochlearinių implantų 
naudotojai bei mokosi bendrojo 
lavinimo mokykloje, nepaleisti iš 
akiračio specialiųjų mokyklų, do-
mėtis mokymu, siūlomomis pro-
fesijomis, nes KI naudotojas auga 
tarp dviejų pasaulių.

Specialioji pagalba 
Rusijos specialiosiose moky-

klose sutrikusios klausos vaikams 
taip pat teikiama specialioji pa-
galba: lavinama klausa, tartis, kal-
ba. Kartu ugdoma socialinė kom-
petencija. Čia svarbios  penkios 
surdopedagoginio darbo kryptys: 

* formuoti sutrikusios klau-
sos vaikų gebėjimą suvokti savo 
ribotumus ir apie tai pranešti su-
augusiajam. Pvz., sulūžo apara-
tas - ką daryti, kur kreiptis, arba 
pakilo temperatūra – kur kreiptis, 
žinoti, kuriems vaistams ar mais-
tui esi alergiškas ir t t.

* lavinti sutrikusios klausos 

vaikų socialinę komunikaciją. 
Pvz., kaip  bendrauti su pažįsta-
mais ir nepažįstamais žmonėmis 
už mokyklos ribų, su jaunesniais 
ir vyresniais, kokia bendravimo 
etika, kaip pradėti, tęsti, palaiky-
ti, korektiškai užbaigti pokalbį, 
kaip elgtis policijoje, poliklini-
koje, stotyje, įvairiose netikėtose 
situacijose (gaisras, nusikaltimas 
ir pan.).

*formuoti pasaulio pažinimą. 
Pvz., aptarti su vaiku jo maršru-
tą iš gimtojo miesto į mokyklą, 
kokie yra pakelės miestai, kuo jie 
žymūs, įdomūs, lankytini ir t. t. 

*padėti sutrikusios klausos 
vaikui suprasti, kad žmonės yra 
skirtingi, bet gyvename laikyda-
miesi taisyklių, nesvarbu, kad kiti 
gali kartais ir netinkamai  pasi-
elgti. Pvz., jei paklaustume neži-
nomoje vietoje nepažįstamo žmo-
gaus kelio, jis gali ir neatsakyti, 
tai nemalonu. Bet jei reaguoju į 
tai, susinervinu - jau yra mano 
problema.

*formuoti socialinę atsa-
komybę, norą pagelbėti, padėti 
žmogui, būti solidariam su kitais 
ištikus bėdai. Kartais sutrikusios 
klausos vaikas elgiasi neadekva-
čiai, lyg amžinas išlaikytinis, ku-
riam kiti privalo padėti, bet jis 
kitiems kažkodėl -  ne.

Naujovės Rusijos  
darželiuose

Antrąją konferencijos dieną 
profesorė vedė apskritojo stalo 
diskusiją ,,Šiuolaikiniai klausos 
sutrikimų turinčių vaikų ugdymo 
aspektai“. Joje dalyvavo specialis-
tai iš Klaipėdos, Mažeikių, Šiau-
lių, Vilniaus. 

Viešnia pasidžiaugė naujove, 
kad Rusijos darželiuose anksty-
vojo amžiaus vaikams pradėjo 
veikti trumpojo buvimo grupės. 
Jose mamos kiekvieną dieną gali 
trumpai – dvi valandas – pabūti 
su vaiku. Jos dalyvauja surdo-
pedagogo užsiėmimuose, gauna 
namų užduotis. Trumpai darže-
lyje būnantis vaikas nevalgo ir 
nemiega, bet laikomas visateisiu 
darželio nariu. Įstaiga už jį gauna 
vadinamąjį vaiko krepšelį. 

Buvo įdomu sužinoti, kad su-
trikusios klausos vaikų darželiuo-
se yra ir mišrių grupių: trečdalis 
vaikų – turintys klausos sutriki-
mų, du trečdaliai – girdintys vai-
kai. 

Girdinčių vaikų tėveliai ga-
li pasirinkti  mišrią grupę, nes, 
jiems tas darželis arčiau namų 
arba jų vaikas silpnai kalba, todėl 
nori surdopedagogo (jis dirba pa-
našiai aip logopedas – aut. past.) 
pagalbos.

Rusijoje veikia ir sudėtiniai 
darželiai, kuriuose yra ir sutri-
kusios klausos, ir girdinčiųjų, 
ir mišrios vaikų grupės. Sudėti-
niuose darželiuose vyksta visiška 
integracija ne tik vaikams, bet ir 
patiems specialistams, kurie in-
tensyviai tarpusavyje bendradar-
biauja, vieni iš kitų mokosi. Pro-
fesorės O. Kukuškinos nuomone, 
toks modelis yra idealus sutriku-
sios klausos vaikams. Sudėtinia-
me darželyje, jei sutrikusios klau-
sos vaikui gerai sekasi, jį galima 
perkelti į kitą – mišrią ar girdin-
čiųjų - grupę. 

Pavyzdžiai rodo, kad  Rusijos 
švietimo sistema, atsisakiusi tota-
litarizmo, darosi lankstesnė, mo-
bilesnė, palankesnė vaikui. 

Rusija – didelė šalis, turinti 
šimtmečių patyrimą ir įdirbį sur-
dopedagogikos srityje. 

Profesorės O. Kukuškinos 
mintys apie sutrikusios klausos 
vaikų ugdymo naujoves Rusijoje 
buvo išties vertos dėmesio. 

Gaila, kad konferencijoje dėl 
informacijos stokos dalyvavo pa-
lyginti nedaug Lietuvos surdope-
dagogų. 

Rūta VYŠNIŪNIENĖ

Gegužės 24–26 dieno-
mis Prancūzijoje, Nansi, 
Žarvilije ir Tomblene, 
vyko kino festivalis „Kur-
čiųjų kinas“. 

Trečią kartą surengtas kino 
festivalis „Kurčiųjų kinas“ duris 
atvėrė įvairaus amžiaus kurtie-
siems kūrėjams. Šiemet festiva-
lis paliko savo „gimtąjį“ miestą 
Monpeljė ir žengė pirmuosius 
žingsnius Nansi mieste, suteik-
damas Lotaringijos regiono gy-
ventojams galimybę pažiūrėti su 
kurtumu susijusius ir kurčiųjų su-
kurtus filmus, spektaklius ir par-
odas, dalyvauti apskritojo stalo 
diskusijose. 

Kino festivalio sumanytojas 
ir įkūrėjas Olivier Marchalas pa-
sakoja: „Ketverius metus apskri-
tai niekas nepalaikė mano idėjos. 
Tik vėliau vienas mano draugas, 
dirbantis su jaunais kurčiaisiais 

Monpeljė mieste, entuziastingai 
pritarė šiai minčiai. Štai kodėl 
dvejus metus festivalis „Kur-
čiųjų kinas“ buvo rengiamas  
Monpeljė.“ 

Pats O. Marchalas dirba 
gestų kalbos mokytoju Nansi 
miesto priemiestyje įsikūrusia-
me Varoquaux licėjuje. Todėl ir 
nuspręsta trečiąjį kino festivalį 
„Kurčiųjų kinas“ surengti ku-
nigaikščių miestu vadinamame 
Nansi. „Mano mintis tokia: vie-
nais metais rengti festivalį Mon-
peljė, kitais metais – Nansi. Tai 
būtų įdomu ir geografiniu po-
žiūriu, nes šitaip renginius galėtų 
pamatyti skirtingi miestai ir regi-
onai“, - sako organizatorius. 

Olivier tikisi, kad ilgainiui 
renginys taps europinio masto, 
ir tai bus ištisą savaitę trunkantis 
festivalis „su raudonu, kaip ir vi-
suose kino renginiuose, kilimu“. 

Mintis surengti festivalį, ku-
riame būtų rodomi klausos ne-
galią turinčių žmonių sukurti 

filmai, O. Maršalui kilo po užsi-
ėmimų, per kuriuos jis kartu su 
savo neprigirdinčiais mokiniais 
mokėsi kurti trumpametražius 
filmus. „Jų kitoks požiūris negu 
mūsų, nes savo negalią jie kom-
pensuoja akimis. Naudodamiesi 
kino kamera kurtieji turi galimy-
bę vaizdais perteikti savo žinias 
ir emocijas. Čia svarbi kiekviena 
detalė – išraiškos, pozos, spal-
vos...“ - teigia festivalio įkūrėjas. 

Festivalis vyko tris dienas. Ja-
me buvo rodomi mėgėjų ir pro-
fesionalų filmai, vyko apskritojo 
stalo diskusijos, meno dirbtu-
vės, spektakliai ir parodos. Nan-
si miesto Europos kino, garso ir 
vaizdo institute vyko trumpame-
tražių filmų, kuriuos sukūrė spe-
cialiųjų ir bendrojo lavinimo mo-
kyklų moksleiviai, atvykę iš Pran-
cūzijos ir kitų Europos šalių, taip 
pat jaunų ir pagyvenusių žmonių 
iš įvairių asociacijų, konkursas. 

Siekdamas geriau įgyvendinti 
kino projektą, 2010 m. pabaigo-

je O. Marchalas įkūrė asociaciją 
„Kurčiųjų kinas“ („Sourd Métra-
ge”). Asociacijos tikslas – sukur-
ti erdvę, kurioje galėtų susitikti 
kurtieji ir girdintieji, dalyvaujant 
įvairių sričių atstovams ir kuo di-
desniam žiūrovų būriui. Per tre-
jus metus festivalio kūrėjas sulau-
kė daugelio žmonių paramos, jo 
renginys rado sekėjų. „Kai kurie 
žmonės kiekvienais metais prista-
to savo kūrinius“, -  sako O. Mar-
chalas. Renginių organizavimas 
Nansi – tai naujas kurčiųjų kino 
festivalio, kuris bando plėstis, 
augti ir griauti sienas, etapas. 

Iš prancūzų kalbos vertė Ieva 
Vanagaitė 

h t t p : / / w w w . s o u r d s .
n e t / 2 0 1 1 / 0 5 / 1 5 / l e - fe s t i v a l -
%c2%ab-sourd- etrage-%c2%bb-
une-invitation-a-la-rencontre/   
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Kurčiųjų ir neprigirdinčių asmenų 
profesinė reabilitacija Lietuvoje 

Projektai

Lietuvos kurčiųjų draugija 
nuo pirmųjų nepriklausomybės 
metų nuosekliai rūpinasi kurčių-
jų profesinių kompetencijų sti-
prinimu ir sėkmingu savo narių 
integravimusi į darbo rinką. Tam 
tikslui buvo parengtas ir šiuo 
metu vykdomas ES struktūrinių 
fondų finansuojamas projektas 
„Darbo link“ – tarpininkavimo 
paslaugų įdarbinant asmenis su 
klausos negalia plėtra“. Projektui 
įsibėgėjus iniciatyvos komanda 
visas suinteresuotas rezultatais 
šalis pakvietė į apskritojo stalo 
diskusiją - apžvelgti projekto re-
zultatų ir aptarti kurčiųjų profe-
sinės reabilitacijos sistemos pers-
pektyvų.

Rodikliai jau pasiekti
Projekto koordinatorės Dan-

guolės Michelevičienės paviešin-
tą žinią, kad šiuo metu įdarbinti 
299 sutrikusios klausos asmenys 
ir kad šis svarbiausias projekto 
rodiklis pasiektas anksčiau ir dar 
yra laiko jį gerinti, dalyviai suti-
ko džiugiai. Komandos pastangos 
jau įvertintos. Konkurse „Euro-
pos burės 2010“ nominacijoje už 
socialinės integracijos skatinimą 
„Darbo link“ išrinktas geriausiu 
Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų finansuojamu projektu.

Sėkmę garantavo įdarbinimo 
modelio per tarpininkus įgyven-
dinimas. Tam tikslui buvo sukur-
tos 7 teritorinės įdarbinimo tar-
nybos: Vilniaus kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų reabilitaciniame pro-
fesinio mokymo centre (VKNR-
PMC), Vilniaus, Kauno, Šiaulių, 
Panevėžio, Klaipėdos kurčiųjų 
reabilitacijos centruose bei Telšių 
kurčiųjų draugijoje. Taip pat pa-
tobulintas duomenų bazės turinys 
bei struktūra ir techniškai pritai-
kytas centralizuotai įdarbinimo 
tarnybų veiklai. Ja naudotis dabar 
patogu ir paprasta.  Išugdyta 13 
kompetentingų įdarbinimo tarpi-
ninkų. Šie projekto vykdytojai ne 
tik padėjo integruotis sutrikusios 
klausos asmenims į darbo rinką - 
jie patys mokėsi vadybos, psicho-
socialinių įgūdžių, profesinės ges-

tų kalbos, sėkmingo bendravimo 
su darbdaviais pagrindų ir kt. Jų 
kvalifikacijai kelti buvo naudinga 
tarptautinė patirtis. Apskritojo 
stalo renginyje kaip tik buvo pri-
statyta šia patirtimi remiantis pa-
rengta knygelė „Neįgaliųjų įdar-
binimas – Olandijos ir Vokietijos 
pavyzdžiai“. 

Pasak pranešėjos, dėl įdarbi-
nimo tarpininkų įgytų visapusių 
kompetencijų juos galima drą-
siai prilyginti kurčiųjų profesinės 
reabilitacijos sistemos ateities 
 kapitalui.

„Naudos gavėjai kurtieji taip 
pat nebuvo tik pasyvūs stebėtojai. 
Jie aktyviai naudojasi įdarbinimo 
tarpininkų paslaugomis, atsisako 
išlaikytinių nuostatų, sėkmingai 
įsidarbina ir keičia savo gyveni-
mą, - džiaugėsi kurčiųjų bendra-
darbiavimu D. Michelevičienė. 
- Jei jie turėtų aukštesnę profesi-
nę kvalifikaciją, įdarbinimo tar-

pininkai jiems galėtų pasiūlyti 
labiau kvalifikuotą darbą ir, be 
abejo, dar geresnį atlyginimą. Bet 
šios problemos sprendimas – tai 
jau iššūkis ateičiai.“ 

Susirinkusieji informuoti apie 
nuosekliai vykdytą viešinimo vei-
klą: per spaudos leidinius, televi-
ziją. Taip visuomenė buvo ne tik 
informuojama, bet ir formuoja-
mos pozityvios kurčiųjų atžvilgiu 
jos nuostatos. Didelis, dažnai in-
dividualus, darbas dirbtas moty-
vuojant potencialius darbdavius, 
ir taip buvo sugriauta daugybė 
komunikacijos barjerų ir mitų.

Projekto rezultatų apžvalgą 
koordinatorė baigė optimistiškais 
žodžiais: „Norime ir siekiame, 
kad projekto rezultatai turėtų tęs-
tinumą. Įdarbinimo schemą kūrė 
sistemos specialistai, turintys di-
delę darbo su kurčiaisiais patirtį 
bei jų pasitikėjimą. Tad akivaiz-
du, kad siekdami bendradarbia-

vimo su panašius tikslus kelian-
čiomis institucijomis ir įstaigomis 
ateiname ne tuščiomis rankomis.“

  „Mūsų patirtis –  
daugiau kaip 60 metų“

Apie kurčiųjų profesinį ren-
gimą pasakojo Vilniaus kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų reabilitacinio 
profesinio mokymo centro di-
rektorė Ernesta Konovalčik. Savo 
pranešimą vadovė pradėjo istori-
niu rakursu. Kurčiųjų profesinė 
kalvė sukaupusi 50 metų darbo 
stažą kaip kurčiųjų amatų moky-
kla ir 13 metų – kaip profesinis 
reabilitacijos centras. 

2006-2008 m. centras vykdė 
kitą ES struktūrinių fondų fi-
nansuojamą projektą, pagal kurį 
parengė 5 naujas profesinio mo-
kymo programas, specialiesiems 
kurčiųjų poreikiams pritaikytus 
mokymosi medžiagos rinkinius. 
„Sunku įsivaizduoti, kad žmonės, 
dirbantys už sistemos ribų ir tu-
rintys ribotus kontaktus su kur-
čiaisiais, galėtų parengti ką nors 
kokybiškesnio“, - pareiškė E. Ko-
novalčik.

Centre taikomas profesinės 
reabilitacijos modelis leidžia pri-
sitaikyti prie individualių asmens 
poreikių. 3 mėnesius pasimokęs 
pasirinktos profesijos ir įsitikinęs, 
kad ji nėra jam tinkama, jaunuo-
lis turi galimybę rinktis kitą pro-
fesiją. Jeigu jis susiranda darbą 
anksčiau nei baigia mokslus, jam 
sudaroma individuali mokymosi 
programa. Na, o kurčiųjų įdarbi-
nimu imama rūpintis jau pirma-
me kurse. Per trejus mokslo me-
tus visų centre rengiamų profesijų 
moksleiviai atlieka bent po vieną 

Apskritojo stalo dalyviai.

Projekto „Darbo link“ – tarpininkavimo paslaugų įdarbinant asmenis 
su klausos negalia plėtra“ pagrindiniai vykdytojai (iš kairės):  projekto 
koordinatorė Danguolė Michelevičienė, vyresnioji įdarbinimo tarpininkė 
Sigutė Astrauskaitė, juristas Linas Vinickas, Lietuvos kurčiųjų draugijos 
viceprezidentė  Svetlana Litvinaitė.
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praktiką už centro ribų, geriau-
siųjų dalis - dar vieną pagal cen-
tro vykdomą tęstinį projektą Vo-
kietijoje. Taip parengti jaunuoliai 
įgyja neabejotinų kompetencijų, 
darbdaviai apie jų gebėjimus ži-
no dar prieš mokslų baigimą. Tad 
centrą baigusiųjų įdarbinimas - 
beveik šimtaprocentinis. 

Kalbėtoja atkreipė susirinku-
siųjų dėmesį į tai, kad sutrikusios 
klausos asmenims dėl negalios 
specifikos išmokti naujų dalykų 
prireikia daugiau laiko. Tad esą 
centras yra ta vieta, kur kurtieji 
įgyja tvirtus pagrindus, nes turi 
galimybę atsidėti tik profesijos 
mokymuisi. Vadovės nuomone, 
kai per trejus metus siekiama 
keleriopų tikslų, pvz., dar ir vi-
durinio išsilavinimo, nukenčia ir 
viena, ir kita. 

Centro pedagogai nuolat ke-
lia profesinę kvalifikaciją. Be to, 
jie visi yra išklausę lietuvių gestų 
kalbos kursą ir žinias taiko pamo-
kose. Dėl to mokymosi aplinka 
čia yra draugiška kurtiesiems. Po-
pietinė veikla organizuojama atsi-
žvelgiant į besimokančiųjų amžių 
ir poreikius. Lanksčiai ugdymo 
įstaiga prisitaiko prie apkurtusių 

suaugusiųjų poreikių. Na, o nuo 
2011 m. rugsėjo numatoma taiky-
ti ir modulines programas. Pagal 
jas sutrikusios klausos asmenys 
žinias galės tobulinti pagal atski-
rus modulius pasirinktinai.

Kalbėtoja informavo,kad jau 
keletą metų populiariausiųjų 
centro profesijų reitingo viršū-
nėje laikosi leidybos darbuotojo, 
pastatų restauratoriaus, baldų 
apmušėjo profesijos. Patrauklios 
kurtiesiems ir jų šeimoms virė-
jo, dailiųjų rankdarbių profesi-
jos. Mokymo programos tokios 
lanksčios, kad savo galimybes 
visiškai gali realizuoti ne tik pa-
tys gabiausi centro ugdytiniai, bet 
pakankamai erdvės turi ir jau-
nuoliai su keliomis negaliomis.

Kurčiųjų profesinės rea-
bilitacijos perspektyvos

Lietuvos kurčiųjų draugijos 
viceprezidentė Svetlana Litvinai-
tė pasidžiaugė, kad Neįgaliųjų 
reikalų departamentas stengiasi 
tobulinti ir atnaujinti visų neį-
galiųjų profesinės reabilitacijos 
modelį. Šiuo tikslu nuo 2009 m. 
įgyvendina projektą „Neįgaliųjų 
profesinės reabilitacijos paslaugų 

metodikų kūrimas ir diegimas, 
kvalifikacinių reikalavimų profe-
sinės reabilitacijos specialistams 
nustatymas, pasirengimas ir pro-
fesinės reabilitacijos paslaugų tei-
kimo neįgaliesiems standartų kū-
rimas, paslaugų kokybės įvertini-
mo sistemos kūrimas“. Iniciatyva 
aprėpia asmenų su klausos, regos, 
psichikos bei intelekto negaliomis 
profesinę reabilitaciją. Prie pro-
jekto taip pat prisideda Valakupių 
reabilitacijos centras ir Šiaulių 
darbo rinkos mokymo tarnyba.

Kalbėtoja teigė, kad kurčiųjų 
bendruomenė nekantrauja suži-
noti, kaip sekasi kolegoms testuo-
ti parengtas metodikas, ir yra pa-
sirengusi aktyviai dalyvauti šiame 
procese.  

   Profesinės reabilitacijos 
ateities modelis

Šiaulių darbo rinkos moky-
mo tarnybos atstovė Aušra Beni-
kienė informavo, kad, taikydama 
užsieniečių parengtas neįgaliųjų 
profesinės reabilitacijos metodi-
kas kurtiesiems, jų tarnyba susi-
duria su sunkumais. Vadinamieji 
Melba/Ida testai nepasiteisino, jie 
neatskleidžia kurčiųjų gebėjimų.

Viešnia pristatė sukurtą neį-
galiųjų profesinės reabilitacijos 
modelį. Jį sudaro 4 etapai: profe-
sinių gebėjimų vertinimas, orien-
tavimo ir konsultavimo paslau-
gos, profesinių gebėjimų atkūri-
mas ar naujų ugdymas, pagalba 
įsidarbinant. 

Dirbkime kartu!
Siedama Lietuvos kurčiųjų 

draugijos ir Neįgaliųjų reikalų de-
partamento vykdomus projektus 
nepriklausoma ekspertė, sociali-
nių mokslų daktarė Audronė Zu-
bavičienė išreiškė įsitikinimą, kad 
kurtieji turi visas galimybes tapti 
visaverčiais profesinės reabilitaci-
jos sistemos dalyviais.

Svečiai ir šeimininkai taip pat 
vieningai sutarė, kad reikia nau-
dotis Lietuvos kurčiųjų draugijos 
bei Vilniaus kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų reabilitacinio profesi-
nio mokymo centro darbuotojų,  
įdarbinimo tarpininkų sukaupta 
patirtimi.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Mirus mamai, anytai ir senelei nuoširdžiai užjaučiame kurčiųjų draugijos narių Kudirkų šeimą:
sūnų Zigmą, marčią Ziną, vaikaitį Andrių ir visus artimuosius.

 
       Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centro bendruomenės vardu

       direktorė Nijolė Kaminskienė

Andriui Jankui atminti

 Buvusiam vienam geriausių Lietuvos kurčiųjų badmintonininkų, 
pelniusiam ne vieną šalies ir tarptautinį apdovanojimą, Andriui Jankui 
šiais metais būtų sukakę 25-eri metai. 

Andrius buvo ypač perspektyvus sportininkas. Badmintono speci-
alistai jam prognozavo prizines vietas pasaulio turnyruose ir kurčiųjų 
olimpiadose; jis priklausė Lietuvos badmintono federacijai  ir treniravosi 
bei varžėsi su girdinčiais sportininkais. Ir vis stiprėjo. Deja, automobilio 
avarija prieš keletą metų pasiglemžė jauno vaikino gyvybę, sudaužydama 
kurčiųjų bendruomenės viltis ir jo paties svajones... 

Liepos 7-ąją jo šeima minės dar vienas Andriaus mirties metines. 
Mes, kauniečiai, mintimis taip pat esame su jo artimaisiais. Atsimenam 
ir branginam kartu su Andrium praleistą laiką. Ir tegu mūsų atmintis bus 
bent mažutė užuovėja ir stiprybės lašas jo kenčiančiai šeimai.

                                                      Sukakties proga aš, šių eilučių autorė, parašiau jam eilėraštį.

 
     Dalia RUDOKAITĖ 

Aš – audrų nerimasčio vėjas.
Man vis nepakanka.
Todėl kasu medelį –

Olimpinį kelią!

Kur sužydės, suklestės žiedai –
Mano darbų vaisiai.

Tegul šis liaunas medelis
Sugeria mano prakaito naštą.

Tada nusitęs olimpinis kelias
iš juodo...

margu kilimu nugrįstas.
Laukiu, kada išsprogs žiedlapiai.

Tada išauš mano dienos!
Tik tu, medeli, nepalūžk.

Tegul atšiaurūs vėjai nenugeni
Tavo kaip lotoso žiedų lapų...

Tegul kaip smiltynės dulkių
Neišnešioja mano išsvajotų tikslų.

Olimpinių penkiažiedžių.
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Mona Paula Bolivijoje jaučiasi kaip namieMūsų žmonės

Jau praėjo trys mėne-
siai, kai Monika Kumžaitė 
(bičiulių meiliai vadinama 
Mona Paula arba tiesiog 
Paula) išvyko savanoriauti 
į Boliviją. 

Tikriausiai  v isiems 
smalsu, kaip sekasi mūsų 
bendruomenės narei, todėl 
korespondentė Ieva ČE-
REŠKAITĖ parašė Paulai 
elektroninį laišką. Ši mielai 
sutiko atsakyti į klausimus 
apie savo gyvenimą Boli-
vijoje: kuo džiaugiasi, ką 
patyrė ir kuo gali pasidalyti 
su mumis, esančiais čia, 
Lietuvoje. Korespondentė iš-
kart atskleidžia: bus įdomu!

Kelionė, įkurtuvės, darbo 
pradžia

Paula pasakoja, kad pasiek-
ti Pietų Amerikos šalį – Boliviją 
nebuvo lengva. Savanoriams teko 
net keturis kartus persėsti į kitą 
lėktuvą. Kelionė buvo sėkminga, 
bet jos trukmė visus išvargino: lie-
tuviai išskrido vasario 28 dieną, o 
Bolivijoje,  Kočabambos mieste, 
nusileido tik kovo 1-osios vakarą. 
Paula atsimena, kad buvo tamsu ir 
pliaupė lietus. Laimė, išvargusius 
keleivius pasitiko savanorė Mi-
lisenta. Ji visus įsodino į džipą ir 
nuvežė į aukšta tvora aptvertus sa-
vanorių namus. Kiekvienam buvo 
skirtas gražiai įrengtas kambarys. 
Svetainė ir virtuvė bendra, ten ga-
lima jaukiai susėsti ir bendrauti. 
Be Paulos, name apsigyveno dar 
penki savanoriai: trys lietuvės, estė 
ir italas.

Kitą rytą savanoriai išskubėjo 
susipažinti su darbo vieta – moky-
kla, kuri buvo geresnė, nei Paula 
tikėjosi būdama Lietuvoje. Iš pra-
džių savanorė sutriko, nes niekas 
nemokėjo nei anglų gestų, nei 
tarptautinės gestų kalbos. Laimė, 
lietuvė savanorė vertė Paulai viską 
į žodinę lietuvių kalbą.

Iš pradžių Paula dirbo su 
mažaisiais: padėdavo mokytojai 
rengti vaikams užduotis arba dir-
bo individualiai su neįgaliais vai-
kais. Paula sako, kad visi vaikai 
labai skirtingi, kiekvienas savaip 
įdomus, todėl ji gali nuolat kaup-
ti pedagoginės praktikos įgūdžius 
(Vilniaus pedagoginiame univer-
sitete Paula studijuoja lietuvių kal-
bą – aut. past.).

Dabar Paulos veikla keičia-
si, ji pradeda dirbti su vyresniais 
vaikais: bendrauja, perteikia jiems 
įdomią informaciją, planuoja mo-
kykloje organizuoti šventes. Paula 
vaikams yra tarsi gyvas pavyzdys, 
kad gyvenimas būna ir kitoks.

Vietinių gyvenimas ir 
kultūra

Boliviečiai Paulai atrodo nuo-
širdūs ir paprasti žmonės, kuriems 
svarbiausia - švęsti ir valgyti, to-
dėl jie niekada neskuba. ,,Nuėjau į 
bažnyčią, tai net kunigas vėlavo 15 
min., bet nieko tai nestebina ir ne-
piktina“, - įdomybes dėsto Paula. 

,,Svarbiausia Bolivijoje - turė-
ti darbą, namus ir auginti vaikus. 
Viskas“, - stebisi Paula vietinių pa-
pročiais. Labai daug nepilnamečių 
gimdo vaikus, net išsilavinusios 
moterys turi mažiausiai po tris 
vaikus, todėl mieste daugybė ma-
žų murzinų vaikų, kurie su tėvais 
keliauja ir į turgų, ir į darbą. Vieti-
niai laikosi tradicijų, todėl gatvėje 

dažnai gali sutikti moteris, vilkin-
čias tautiniais drabužiais - choli-
tomis.

Svarbi kasdienio boliviečių 
maisto dalis – kukurūzai, jie ska-
niausi virti. Nacionalinių patie-
kalų (pavyzdžiui, riešutų sriubos) 
Paula ragavo, bet nepamėgo, mat 
boliviečių maistas labai riebus. Pi-
etums - įvairiausia mėsa: lamiena 
(lama – toks gyvūnas, - aut. past.), 
jautiena, vištiena, aviena, antie-
na, žąsiena. Šalia mėsos garnyras: 
bulvės su ryžiais arba makaronais. 
Prie tokių pietų bolivietis būtinai 
pridės keptą bananą. ,,Tikrai per 
daug“, - stebisi Paula.

Vaisiai ir daržovės visai kas 
kita, jų Bolivijoje yra įvairiausių: 
figos, ananasai, arbūzai, baklaža-
nai, brokoliai, žiediniai kopūstai. 
Viskas šviežia ir daug pigiau negu 
Lietuvoje. ,,25 bananai tekainuoja 
8 bolivianus (Bolivijos piniginis 
vienetas - aut. past.), tai tėra 4 
litai, todėl bananus valgome kas-
dien“, - aiškina Paula. Ją nustebino, 
kad bananai auga ne ant medžių, o 
ant neaukštų krūmų. Paulos mėgs-
tamiausias vaisius - papaja. ,,Dėl 
jų esu pamišusi - valgau kasdien“, 
– rašo Paula ir laiške prideda šyp-
senėlę.

,,Bolivijos kurtieji neži-
no savo galimybių“
Bolivijoje gyvena apie 12 mi-

lijonų žmonių, iš jų – 2000 regis-
truotų kurčiųjų, o iš tiesų jų yra 
apie 25 000. Kurtieji gyvena at-
siskyrę nuo pasaulio: nekeliauja, 
tiesiog būna namie. Paulai apmau-
du, kad dauguma nebaigė moky-

klos, dirbti pradėjo 15 metų ar net 
anksčiau, todėl kurčiųjų gestų kal-
bos žodynas skurdus, jie nesitiki 
gero gyvenimo: ,,Vaikai geri, bet 
jiems trūksta elementarių žinių, 
skatinimo, padėtis kaimuose dar 
baisesnė“, – pasakoja Paula.

Savanoriai buvo nuvykę į Bo-
livijos kurčiųjų futbolo žaidynes 
Santa Kruso mieste. Jose dalyvavo 
daug kurčiųjų, jie pasakojo apie 
savo gyvenimą, šeimą, vaikus. 
Paulą stebėjosi, kad dauguma net 
nežino, kur yra Lietuva. ,,Mane ir 
vadino gestu – Lietuva, nors aiški-
nau, kad esu Monika ir turiu kitą 
gestą. Leidžiu taip mane vadinti, 
jei jiems patinka“, - rašo Paula.

Bolivijoje įsikūrusios skir-
tingus tikslus turinčios kurčiųjų 
organizacijos, kurios nebendra-
darbiauja, priešingai – viena kitai 
kenkia. Paula sako, kad jos gauna 
finansavimą, bet nieko neveikia, 
todėl kurtiesiems labai trūksta in-
formacijos apie savo teises ir gali-
mybes. Lietuvę nustebino tai, kad 
Bolivijoje nėra oficialių vertėjų, 
yra tik dirbantys kurčiųjų orga-
nizacijose, tačiau jų darbo krūvis 
per didelis – tenka versti po valan-
dą ar daugiau.

,,Bolivijoje kiekviena 
diena nepaprasta“

,,Kasdien mane lydi nuotykiai, 
kartais jie liūdni, kartais linksmi. 
Čia gyvenu dvejopą gyvenimą: ir 
su kurčiaisiais, ir su girdinčiai-
siais“, – rašo Paula. Atvykusi į 
Boliviją vieną mėnesį savanorė 
bendravo tik su girdinčiaisiais, 
paskui susirado draugų kurčiųjų. 

Paula džiaugiasi draugyste su savanore lietuve Laima.

Bolivietės ruošia pietus.
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Per mėnesį, praleistą su girdin-
čiaisiais, Paula pasigedo bendravi-
mo gestų kalba, todėl po pirmos 
su kurčiaisiais praleistos dienos ji 
jautėsi labai laiminga. Grįždama į 
savanorių namus, Paula vis galvo-
jo: ,,Gestų kalba yra mano kalba, 
kurtieji yra mano draugai.“

Vėl pradėjusi bendrauti gestų 
kalba, Paula pajuto tarsi atgavusi 
dalelę savęs, nes būdama su gir-
dinčiaisiais patyrė akimirkų, kurių 
dabar nenori prisiminti: ,,Kartais 
būdavau visai viena, informaciją 
gaudavau paskutinė, todėl pykda-
vau, kildavo konfliktų“, - nuogąs-
tauja Paula, bet tuoj pasidžiaugia, 
kad dabar viskas gerai.

Po dviejų mėnesių, praleistų 
Bolivijoje, lietuvė pradėjo lankyti 
privačias gestų kalbos pamokas. 
,,Kodėl taip vėlai? Toks boliviečių 
gyvenimo būdas! Jų lėtumas kar-
tais trukdo, bet savo tikslą vis tiek 
pasiekiu. Savarankiškai išmokau 
boliviečių gestų kalbos, nors dar 
trūksta žinių“, - aiškina lietuvė.

Kaip Paula leidžia laisvalaikį? 
,,Sugebėjau pritapti prie aplinkos 
ir žmonių. Gerbiu jų kultūrą ir 
noriu ją pažinti, todėl savaitgaliais 
dažnai keliaujame. Buvau Orure, 
Liriuni, Santa Kruse ir kituose 
Bolivijos miestuose“, – džiaugiasi 
patirtimi savanorė. Jai labai pa-
tinka karnavalų dalyviai, kurie 
šoka pasipuošę įdomiais, ryškiais 

drabužiais. Karnavalas trunka 3-4 
dienas, visi šoka nuo ryto iki vaka-
ro, ant jų purškiamos muilo putos, 
todėl žmonės perka lietpalčius – 
tokia tradicija.

Paula atsimena ir nemalonius 
įvykius: ,,Bolivijoje buvau jau sa-
vaitę, kai susiruošėme aplankyti 
Oruro miestą. Grįžusi iškart su-
sirgau, temperatūra siekė net 40 
laipsnių. Maniau, neišgyvensiu. 
Visą savaitę gulėjau, nieko neval-
giau, nes negalėjau priprasti prie 
maisto, oro. Dabar viskas gerai, 
esu sveika kaip ridikėlis“, - links-
mai baigia istoriją Paula.

Iš pradžių buvo sunku, tačiau 
ramino žinojimas, kad tai laikina 
ir netrukus bus lengviau. Iš tiesų 
dabar lietuvei gera, ji viskuo do-
misi, kaupia patyrimą, turi tokių 
galimybių, kurių Lietuvoje neturė-
jo. Bolivijoje Mona Paula jaučiasi 
kaip namie: ,,Vieną dieną važiuo-
dama į darbą pasijutau taip, tar-
tum gyvenčiau čia nuo gimimo.“

Paula moka tarptautinę ges-
tų kalbą (international sign lan-
guage - ISL), o amerikiečių gestų 
kalbos (american sign language 
- ASL) nemokėjo. Pasirodo, bo-
liviečių gestų kalba labai panaši į 
ASL, nes prieš kelis dešimtmečius 
amerikiečiai atvyko į Boliviją mo-
kyti vietinių kurčiųjų gestų kalbos, 
todėl daktilinė abėcėlė yra vieno-
da, dauguma gestų panašūs. Paula 

džiaugiasi, kad išmokusi bolivie-
čių gestų kalbos, išmoko ir ASL.

Taip pat Paula džiaugiasi drau-
gyste su savanore lietuve Laima. 
Jos kalba apie viską ir juokiasi iki 
ašarų. 

Savanorė artimai susidrauga-
vo su Bolivijos sporto federacijos 
kurčiųjų prezidente Milka: ,,Ji vi-
sada pataria, pasakoja apie Boli-
viją, mane saugo. Faina ta Milka“, 
- rašo Paula.

Milka žino, kur yra Lietuva, 
nes ją garsina kurtieji sportinin-
kai, nuolat užimantys prizines 
vietas įvairiose varžybose. ,,Džiau-
giuosi, kad lietuviai sportininkai 
garsina savo šalį“, - didžiuojasi tė-

vynainiais savanorė. Milkos drau-
gai yra ir Paulos draugai. Kartu su 
Javieru, Aldo ir Lina visi smagiai 
leidžia laiką, keliauja.

Smalsauju, kaip sekasi mei-
lės reikalai? Paula yra šviesiaodė, 
šviesiaplaukė, aukštesnė nei dau-
guma vietinių, todėl boliviečiai 
atvirai spokso ir sveikinasi – hola. 
Paula prie kasdien rodomo dėme-
sio jau priprato. 

,,Kasdien išgirstu, kad esu bo-
nita, t. y. graži. Turiu daug kurčių-
jų gerbėjų, jie kviečia susitikti. Na, 
turiu baigti, lekiu į susitikimą su 
Milka“, - baigia pasakojimą Paula 
ir išrūksta į saulėtas Kočabambos 
gatves.

Kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų mokyklose dir-
bantys pedagogai, gestų 
kalbos vertėjai vis daž-
niau pastebi ir nuogąs-

tauja, kad klausos ne-
galią turintys mokiniai 
kasmet mažiau dėmesio 
skiria mokslui, nekelia 
sau didesnių tikslų, netu-

ri noro ir ambicijų siekti 
aukštesnio išsilavinimo. 
Todėl visada yra  džiugu 
ir malonu sutikti jaunus 
žmones, turinčius didelius 
tikslus ir pozityvų požiūrį 
į mokslą. 

„Noriu mokytis, man tai la-
bai patinka,“ – sutikta Panevėžio 
kolegijos Verslo ir technologijų 
fakulteto bibliotekoje sakė Otilija 
Kolodenskytė. Dvidešimt ketverių 
metų kurčia mergina neakivaiz-
diniu būdu  trečiame kurse studi-
juoja buhalterinę apskaitą ir siekia 
įgyti aukštojo mokslo diplomą. 

Studijuoti nėra lengva 
2005 metais baigusi Panevė-

žio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinę mokyklą Otilija tris 

metus mokėsi Kauno Taikomosios 
dailes mokykloje, kur įgijo kom-
piuterinės leidybos maketuotojo 
spelialybę ir vidurinį išsilavinimą. 

„Baigusi mokslus Kaune labai 
norėjau mokytis toliau, nes jau-
čiausi esanti dar labai jauna. Man 
buvo tik 22 metai, todėl įstojau į 
Panevėžio kolegiją ir įsidarbinau 
maketuotoja-dizainere Panevė-
žio spaustuvėje. Ten išdirbau 8 
mėnesius, tačiau sumažėjus užsa-
kymams buvau atleista iš darbo,“ 
– pasakojo mergina. Paklausta, 
kodėl rinkosi buhalterinės apskai-
tos, o ne kitą specialybę, ji prisi-
pažįsta, kad iš tikrųjų jos svajonė 
buvo dirbti mokytoja arba auklė-
toja kurčiųjų mokykloje, tačiau 
suvokdama realią padėtį, kad gau-
ti darbą mokykloje nebus lengva, 
pasirinko buhalteriją. 

Nukelta į 22p.

Sesės Kolodenskytės su mama. 

Karnavalas Oruro mieste.
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Atkelta iš 21p.

„Labai mėgau matematiką, 
man ji visada gerai sekėsi,“ -  šyp-
sojosi Otilija. Anot jos, studijuoti 
turint klausos negalią nėra lengva, 
nes ji vienintelė kurčia tarp 35 gir-
dinčiųjų studenčių, tačiau, esant 
reikalui, kurso draugės jai nuošir-
džai padeda, perspėja, išgirdę kaž-
ką naujo. „Stengiuosi viską daryti 
pati: su vertėjos pagalba pasikal-
bėti su dėstytojais, paklausti jų, jei 
ko nesuprantu,“ – sakė mergina. 

Į Belgiją nuvedė  meilė 
 Šiuo metu Otilija gyvena ir 

dirba Belgijoje, Lissewege netoli 
Brugge miesto, o į Lietuvą ir Pane-
vėžį  pas visada laukiančią mamą  
ji sugrįžta tik egzaminų sesijos 
metu.

 Mergina pasakojo 2008 me-
tais  susipažinusi su vaikinu iš Bel-
gijos ir juodu pamilę vienas kitą. 
Kai ją atleido iš darbo Panevėžio 
spaustuvėje, draugas jai pasiūlė at-
vykti pas jį į Belgiją, nes ten dau-
giau galimybių įsidarbinti. Dabar 
Otilija dirba spaustuvėje valytoja. 
Tai, anot jos, laikinas darbas, nes 
jos svajonė  - būti maketuotoja. 
Jei Belgijoje atsakingos instituci-
jos pripažins jos baigimo diplo-
mą, ši svajonė gali labai greitai  
išsipildyti.  

Mėgsta intensyvų gyveni-
mo būdą

Dirbanti ir studijuojanti mer-
gina, prisipažįsta, kad jos gyveni-
mas yra intensyvus: studijuojant 
neakivaizdiniu būdu, be kasdienio 
darbo dar turi padaryti savaran-

kiškas užduotis, parašyti referatus, 
perskaityti reikiamą literatūrą. 
Tačiau norint visur galima su-
spėti. Anot Otilijos, ji su draugu 
dalyvauja kurčiųjų jaunimo orga-
nizacijos veikloje, lankosi kurčių-
jų klubuose, švenčia draugų gim-
tadienius, spėja paskaityti knygą, 
pavartyti žurnalus. „Čia sutikau 
labai daug aktyvių kurčiųjų, kurie  
visada kviečia dalyvauti įvairiuose 
konkursuose, sportinėje veikloje,“ 
–  sakė mergina.

Pasiilgsta šeimos ir 
draugų

Otilija labai džiaugiasi savo 
gyvenimu Belgijoje, o Brugge jai  
- pats gražiausias tos šalies mies-
tas. Ten vingiuoja daugybė upelių, 
per juos nutiesta daug gražių tiltų, 
o kas gali likti abejingas išskirti-

ne architektūra išsiski-
riantiems namams, kurie 
atrodo lyg  kalėdiniai 
sausainukai. Mergina, sa-
ko, galėtų šitame krašte 
gyventi visą gyvenimą, 
nes turi mylimą ir žmo-
gų ir daug gerų draugų, 
tačiau kartais į širdį at-
slenka gimtinės ilgesys: 
„Belgijoje labai patinka, 
tačiau vis tiek pasiilgs-
tu Lietuvos. Dar labiau 
–  savo šeimos, katytės ir 
draugų. Kadangi dirbu ir 
gaunu gerą algą, dažnai 
galiu aplankyti Lietuvą 
ir artimuosius. Kol kas 
neplanuoju grįžti, nes čia 
daugiau galimybių gauti  

darbą ir gerą atlygį.“ 

Širdies draugui parodė 
Lietuvą, o šeimai – 

Belgiją
Kad mažiau kankintų ilgesys, 

praėjusiais metais mergina dalį 
atostogų praleido Lietuvoje, šir-
dies draugui aprodė gražiausias 
mūsų šalies vietas, o kitą dalį  -  su 
mama ir sesute Zelma  -  Belgijoje. 
„Joms labai patiko Belgija, pamatė, 
kur mes su mylimuoju gyvename, 
tik šiek tiek nusivylė maistu, nes 
Lietuvoje jis daug natūralesnis,“ 
– pasakojo Otilija. Ji jau planuoja 
ir šių metų atostogas, jas  norėtų 
praleisti šiltesniuose kraštuose, ta-
čiau kur – dar tiksliai neišsirinko. 

Aktyvi mergina jau yra pabu-
vojusi Švedijoje, Čekijoje, Pran-
cūzijoje, Olandijoje, Vokietijoje, 
Lenkijoje, Ukrainoje (ten gyvena 
jos tėčio giminės), Estijoje, Latvi-
joje. „Esu dėkinga Panevėžio kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrin-
dinei mokyklai, kuri man suteikė 
galimybę aplankyti keletą užsienio 
valstybių. Mėgstu keliauti, noriu 
pamatyti dar daug šalių,“ – sakė 
Otilija.

Tikslas – aukštojo moks-
lo diplomas ir maketuo-

tojos darbas Belgijoje
Dabar jos didžiausias tikslas 

– sėkmingai baigti studijas aukš-
tojoje mokykloje ir gauti make-
tuotojos darbą. Nuo gimimo klau-
sos negalią turinti mergina jau 
įpratusi į gyvenimą kabintis pati. 
Siekti savo tikslų jai nesutrukdė 

nei kurtumas, nei prieš devynerius 
metus įvykusi skaudi ir staigi tėčio 
netektis. Žmonėse vertinanti pa-
prastumą, nuoširdumą, ištikimybę 
Otilija sako, kad jai labai svarbu 
yra nuoširdžiai padėti tam, kuris 
prašo pagalbos.

Sesuo Zelma – būsimoji 
socialinė darbuotoja 
Otilijos sesuo Zelma  taip pat 

Panevėžio kolegijos studentė. Ne-
prigirdinti mergina Medicinos ir 
socialinių mokslų fakultete  siekia 
įgyti socialinio darbuotojo speci-
alybę. 2007 metais baigusi Pane-
vėžio kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų pagrindinę mokyklą ji įstojo į  
Kauno taikomosios dailės moky-
klą. Ten į meną linkusi mergina  
mokėsi juvelyrikos ir baigė vidu-
rinę mokyklą. 

Zelmos sprendimą studijuoti 
socialinio darbuotojo specialybę 
nulėmė tai, jog jai  patinka padė-
ti žmonėms, kurie turi problemų. 
Neakivaizdinio skyriaus antro 
kurso studentė dabar atlieka prak-
tiką Klaipėdoje „Jovaigės“ įmonė-
je. Kad galėtų šioje įmonėje atlikti 
praktiką, jai padėjo Klaipėdos kur-
čiųjų reabilitacijos centro sociali-
nė darbuotoja. Mergina džiaugėsi, 
jog ji Klaipėdoje susirado draugų, 
su kuriais leidžia laisvalaikį, eina 
prie jūros arba į kiną. Jai patinka 
bendrauti su žmonėmis, kurie yra 
geri ir kuklūs.

Praėjusią vasarą Zelma su ma-
ma ir seserimi keliavo po Belgiją. 
Jai labai patiko mažas, bet gražus 
Brugge miestas, jo nuostabus se-
namiestis. Ten ji tikisi dar ne kartą 
nuvykti.  

Laisvalaikiu mergina mėgs-
ta skaityti romantines ir istorines 
knygas. Jos mėgstamiausia -  Step-
henie Meyer knyga „Saulėlydis” – 
apie paprastos merginos ir vampy-
ro meilę. 

Motinos troškimas
Merginų motina taip pat kur-

čia, ji dirba siuvėja ir džiaugiasi, 
kad abi jos dukros siekia aukštojo 
mokslo. „Mūsų mama nori, kad 
mes baigtume studijas, įsitvirtin-
tume ir susikurtume gražią ateitį,“ 
– tvirtino abi seserys. 

Belieka tik palinkėti, kad verž-
lias ir ryžtingas merginas nelen-
gvame kelyje lydėtų sėkmė ir jos 
pasiektų norimą tikslą.

Laima LAPĖNIENĖ

Otilija su draugu.

Sesės Otilija ir Zelma Kolodenskytės turi 
didelius tikslus ir pozityvų požiūrį į mokslą.
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Karolis Simaitis, kilęs 
iš kūrybingos kurčiųjų 
šeimos, artimųjų ir mo-
kytojų paskatintas dar 
vaikystėje atrado savo 
talentą piešti. Nuo 2010 
m. rudens jis sėkmingai 
studijuoja grafiką Vil-
niaus dailės akademijoje 
(VDA).

 Su Karoliu korespon-
dentė Agnė KARVELYTĖ 
kalbėjosi apie kelią iki stu-
dijų aukštojoje mokykloje, 
įspūdžius iš VDA, pomė-
gius ir ateities planus.

Papasakok apie save. Iš ko-
kios šeimos esi kilęs? 

Gimiau Vilniuje kurčiųjų šei-
moje, vėliau persikėlėme į Juod-
krantę. Ten nuo vaikystės iki šiol 
gyvenu. Mano tėvelis užsiima 
keramika, o mano mama dirba 
spaustuvėje Klaipėdoje. Jai patin-
ka gėles, turi talentą floristikai, 
taip pat užsiima dekupažu. Turiu 
jaunesnį broliuką pagranduką 
Faustą.

Kokie tavo pomėgiai?
Mano pomėgiai - pramogos, 

susitikimai su draugais, kelionės, 
geras atsipalaidavimas ir piešimas.

Kaip pradėjai piešti? Kur 
mokeisi piešimo?

Nuo vaikystės mėgau piešti 
gyvūnus ir kopijavau piešinius iš 
animacinių filmų. Kai mokiausi 
Klaipėdos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinėje mokykloje, 

mano talentą pastebėjo mokytoja 
Jolita Stumbrienė. Ji man pasiūlė 
eiti į vaikų dailės mokyklą. 

Iš pradžių noriai lankiau Klai-
pėdos Adomo Brako dailės moky-
klą, bet vėliau rimtai negalvojau 
apie piešimą, nes man tai buvo ne 
prie širdies. Nebenorėjau toliau 
lankyti dailės mokyklos. Tačiau 
esu labai dėkingas savo tėveliui. 
Jei ne jis, tikriausiai būčiau palikęs 
meno pasaulį. Tėvelis mane labai 
skatino piešti. Tada ir prabudo 
mano pasirinkimas – grafika. Aš 
mėgstu raižyti linoleumą, piešti 
savo fantazijas balto ir juodo kon-
trasto spalvomis.

Kur mokeisi baigęs pagrin-
dinę mokyklą? Kaip sugalvojai 
stoti į VDA?

Pabaigęs pagrindinę mokyklą 
Klaipėdoje, atvykau mokytis į Lie-
tuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centrą Vilniuje. Čia įgi-
jau vidurinį išsilavinimą. Taip pat 
Vilniuje lankiau kursus Justino 
Vienožinskio dailės mokykloje. 
Stoti į VDA mane paskatino tėve-
lis ir draugai. Pasirinkau grafikos 
specialybę. Mane labai traukia pa-
slaptingas grafikos pasaulis, man  
smalsu jį pažinti. Su malonumu  
norėčiau grafikos mokslą studi-
juoti ir toliau, noriu kuo daugiau 
sužinoti ir tobulėti.

Ar sunku studijuoti VDA?
Tiesą sakant, iš pradžių studi-

javau ir domėjausi su itin dideliu 
džiaugsmu. Paskui tapo sunkiau, 
nes reikia daug mąstyti, sugalvoti 
gerų originalių idėjų,... Svarbiau-
sia yra įveikti savo ydą – tinginys-
tę.

Kaip sutari su kurso drau-
gais? Kaip bendrauji su dėsty-

tojais? Ar į paskaitas vaikštai su 
vertėja?

Su kurso draugais sutariu ne-
blogai.  Ne su visais bendrauju. 
Su VDA dėstytojais neturiu jokių 
problemų, kalbame raštu. Kai einu 
į paskaitas, visada kviečiu vertėją. 
Be vertėjos pagalbos tikrai neto-
bulėsiu ir menkai žinosiu, kas yra 
meno pasaulis. Žinoma, studento 
gyvenimas - savarankiškas.

Ką planuoji veikti, kai baigsi 
studijas?

Tikrai negaliu pasakyti, kuo 
tapsiu, kai baigsiu VDA. Tiesiog 
nežinau. Parodys likimas. Bet tru-
putį jaudinuosi, nes Lietuvos vals-
tybėje mažai rūpinamasi menu, ne 
taip kaip Anglijoje ar kitose šalyse. 
Atvirai sakant, aš tikrai „baltai“ 
pavydžiu kitų šalių menininkams. 
Bet būsiu atkaklus, tikrai nepasi-
duosiu. Esu nusiteikęs optimistiš-
kai.

Kur esi eksponavęs savo dar-
bus?

Dalyvavau įvairiuose konkur-
suose ir parodose. Personalinė 
paroda buvo surengta Juodkrantė-
je 2008 m., o mano šeimos paroda 
2008 m. vyko Klaipėdoje. Dalyva-
vau ir Lietuvos kurčiųjų dailinin-
kų darbų parodoje Šiauliuose. 

Teko eksponuoti savo darbus 
ir užsienyje. 2009 m. kartu su tė-
veliu užpildėme anketas, išsiuntė-
me darbų nuotraukas tarptautinio 
Europos menininkų festivalio or-
ganizatoriams. Gavome kvietimus 
dalyvauti parodoje Reimso mieste 
Prancūzijoje. 

Tarptautinėje moksleivių par-
odoje Lenkijoje „Mes nuo jūros“ 
tapau laureatu. 

Esi aktyvus Vilniaus kurčiųjų 
jaunimo organizacijos (ViKJO) 
narys. Papasakok apie savo vei-
klą joje.

Esu ViKJO tarybos narys nuo 
2009 m. Atsakingas už biudžetą, 
narių mokesčius. Taip pat padedu 
sugalvoti idėjas, organizuoti žaidi-
mus. Su draugais labai norėjome 
surengti kurčiųjų filmų festivalį, 
bet trūko ryžto, drąsos. Tačiau 
ViKJO pirmininkės Larisos Vo-
roneckajos dėka festivalis „Kinas 
gestų kalba 2010” vis dėlto įvyko. 
Aš sukūriau festivalio logotipą.

Kurčiųjų filmų festivalyje 
parodytas tavo sukurtas filmas 
„Šviesa“. Laimėjai geriausio ak-

toriaus apdovanojimą, filmas ap-
dovanotas ir už geriausią monta-
žą.  Kodėl nusprendei dalyvauti 
filmų festivalyje? Kaip gimė fil-
mas „Šviesa“?

Nuo vaikystės svajoju tapti 
režisieriumi. Mėgstu mistinius ir 
psichologinius filmus.  „Šviesą“ 
sukūriau lengvai ir sėkmingai, nes 
man buvo įdomu, kas yra šizofre-
nija, norėjau suvokti ja sergančių 
žmonių  pasaulį. Tikrai mėgstu 
kurti filmus. Jeigu dar kartą vyks 
kurčiųjų filmų festivalis, žinoma, 
dalyvausiu, jei tik rasiu laisvo  
laiko.

Šiemet kartu su tėveliais da-
lyvavai savivaldos rinkimuose 
Neringos mieste pagal Tėvynės 
Sąjungos sąrašą. Kokių veiklos 
planų turėjai, jei būtum patekęs 
į savivaldybės tarybą?

Mes su šeima skatiname jau-
nimo politikos plėtrą, siekiame iš-
saugoti vietines kuršietiškas tradi-
cijas, taip pat atgaivinti senuosius 
amatus bei kulinarijos ir kultūros 
paveldą. Tačiau mums nepavyko 
patekti į savivaldybės tarybą. Ti-
kimės, kad gal kitą kartą pasiseks.

Galima sakyti, esi pavyzdys 
kurtiesiems jaunuoliams. Turi 
daug veiklos, mokaisi aukštojoje 
mokykloje. Ką norėtum pasaky-
ti kitiems kurtiesiems? Ko jiems 
palinkėtum?

Tikrai nesitikiu, kad esu geras 
pavyzdys kurtiesiems. 

Bet norėčiau nuoširdžiai pa-
dėkoti mylimiausiems tėveliams 
už gerą auklėjimą ir suteiktą gerą 
gyvenimą. 

Taip pat norėčiau nuoširdžiai 
dėkoti gerbiamai mokytojai Ni-
jolei Samošinai, auklėtojai Ritai 
Gluškovienei ir geriausiai draugei 
Ninai Samakovai už geras gyve-
nimo pamokas ir auksinius pa-
tarimus. Dėkoju ir savo pirmajai 
kurčiųjų mokyklai Klaipėdoje už 
tai, kad skatino mane mokytis ir 
tobulėti. Ačiū už viską!!!

Norėčiau visiems kurtiesiems 
palinkėti būti supratingiems bei 
tolerantiškiems. Ir žvelgti į viską 
filosofiškai, nes tai padeda gražiai 
gyventi, mėgautis nuostabiomis 
akimirkomis. Svarbiausia - žiūrėti 
į dabartį, o ne į praeitį. 

Norėčiau, kad kurčiųjų ben-
druomenė būtų šviesi, tolerantiš-
ka, optimistiška.

Vilniaus dailės akademijoje studentas  Karolis Simaitis.

K. Simaičio fantazijos balto ir juodo kontrasto spalvomis
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Vaikai Šventė vaikams
Gegužės 28 d. Vilniaus kur-

čiųjų reabilitacijos centre Tarptau-
tinės vaikų gynimo dienos proga 
surengta šventė vaikams. Susirin-
kusiesiems parodytas „Mimikos“ 
spektaklis „Ožka ir vilkas“. Vaikai 
žaidė, piešė, džiaugėsi dovanėlė-
mis ir vaišinosi saldumynais.

Tarptautinės vaikų gynimo 
dienos istorija

Tarptautinė vaikų gynimo die-
na pasaulyje švenčiama nuo 1925 
m. Jos tikslas – priminti visuome-
nei, kad būtina saugoti ir gerbti 
vaikų teises.  Šventės atsiradimas 
siejamas su dviem 1925 m. birže-
lio 1 d. įvykiais. Tą dieną Ženevoje 
(Šveicarijoje) vyko pasaulinė vai-
kų gerovės konferencija. O Kinijos 
generalinis konsulas San Francis-
ke (JAV) sukvietė kinų našlaičius 
švęsti kinų drakono valčių šventę. 
Kadangi šie abu įvykiai siejami su 
vaikų gerove, birželio 1 d. nuo ta-
da pradėta minėti kaip Tarptauti-
nė vaikų gynimo diena. 

Ši šventė ypač populiari buvu-
sio komunistinio bloko šalyse. Va-
karų Europoje ir Centrinėje Azi-
joje birželio 1 d. visuomenei ma-
žai žinoma, ten daugiau dėmesio 
skiriama Pasaulinei vaikų dienai, 

kuri minima lapkričio 20 d.

Vaikai žiūrėjo spektaklį 
„Ožka ir vilkas“

Negausiai į Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centro salę susirin-
kusiems vaikams ir jų tėveliams 
parodytas nuotaikingas “Mimi-
kos” spektaklis, sukurtas pagal lie-
tuvių liaudies pasaką, „Ožka ir vil-
kas“. Spektaklio režisierė ir scena-
rijaus autorė - Janina Mažeikienė, 
scenografas – Nojus Petrauskas. 
Pagrindinius vaidmenis atliko: 
ožkelę vaidino Nijolė Karmazienė, 
o vilką - Valdas Katutis. Jie buvo 
pasipuošę įspūdingais kostiumais. 
Spektaklis ir mažus, ir didelius 
užkrėtė gera nuotaika, ypač sma-
gi buvo scena, kai kalvis plonino 
įspūdingo ilgio vilko liežuvį. 

Nors piktas vilkas bandė suės-
ti ožiukus, pasakėlė baigėsi gerai. 
Ožkelė ir ožiukai atleido vilkui. 
Žiūrovams tai buvo gera pamoka, 
kad reikia mokėti atleisti net ir 
priešams.

Per šventę mažieji taip pat 
išmoko pasigaminti vėjo malū-
nėlius, piešė ant asfalto, vaišinosi 
saldainiais ir sultimis. 

Agnė KARVELYTĖ

Po spektaklio ožkelė (N. Karmazienė) pakvietė vaikus žaisti žaidimo: mažieji 
mokėsi pažinti šviesoforo spalvas ir elgtis kelyje. Vaikai gavo dovanų 
knygeles „Saugokime vieni kitus kelyje“, atšvaitų ir mašinyčių. 

Pažaidę salėje vaikai išėjo piešti ir žaisti  į kiemą.

Sukurtas pagal lietuvių liaudies pasaką  „Ožka ir vilkas“ spektaklis mažus ir 
didelius užkrėtė gera nuotaika.
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