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• Dvidešimt antri leidimo metai• 

Tradicinė meno šventė Kaune
 
 Birželio 30 d. Kaune „Combo“ restorane-klube vyko respublikinė Lietuvos kurčiųjų 
draugijos meno šventė „Skambanti tyla“.  Salėje gęstant šviesoms, scenos gilumoje 
parodytas trumpas filmukas: autobusais, laivais, lėktuvais ir pėsčiomis į ilgai lauktą 
šventę Kaune skuba svečiai iš įvairių Lietuvos kampelių...

Plačiau skaitykite 10, 16 p.

             Įdomūs ir linksmi  pasirodymai patraukė visų žiūrovų dėmesį.

       Ištrauka iš šiauliečių pantomimos spektaklio „Amerika pirtyje“.

       
          Žaviosios Kauno „Bobutės“.

       
          Žiūrovus        ž a v ė j o   panevėžiečių 
  G. ir  A. Adašiūnų , I. Jackūnienės  ir       
  L. Jakiūno  pasirodymai.
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DIPLOMUOTI LGK MO-
KYTOJAI. Rudenį numatoma 
Vilniaus kolegijoje pradėti rengti 
ir per vienus metus apmokyti 50 
diplomuotų lietuvių gestų kalbos 
mokytojų. Bet Lietuvos kurčiųjų 
draugija (LKD) jau dabar rūpina-
si, kad būsimi specialistai turėtų 
darbą ir galėtų pasirūpinti gestų 
kalbos sklaida ir mokymu. LKD 
prezidentė R. Klečkovskaja kreipė-
si į Švietimo ir mokslo ministeriją 
(ŠMM), prašydama įtraukti gestų 
kalbą kaip pasirenkamąjį dalyką 
į bendrojo ugdymo ir aukštojo 
mokslo įstaigų bendrąsias ir stu-
dijų programas. Vadovė savo idėją 
grindžia užsienio pavyzdžiu. Štai 
jau ne pirmus metus gestų kalbos 
girdinčiųjų mokyklose mokoma 
Skandinavijos šalyse, JAV. Rašte 
prezidentė taip pat padėkojo ŠMM 
už sudarytas galimybes mokytis 
lietuvių gestų kalbos mokytojo 
specialybės.

SEIME. Birželio 27 d. Seimo 
Socialinių reikalų ir darbo komite-
tas (komitetas) kartu su Neįgaliųjų 
reikalų taryba (NRT) prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos 
organizavo diskusiją, skirtą Jung-
tinių Tautų neįgaliųjų teisių kon-
vencijai ir jos fakultatyviam proto-
kolui įgyvendinti Lietuvoje „Kaip 
pritaikysim aplinką (Konvencijos 
9 straipsnis)?“ Renginys vyko 
Seime. Lietuvos kurčiųjų drau-
gijai (LKD) atstovavo prezidentė  
R. Klečkovskaja. Diskusijoje daug 
dėmesio skirta fiziniam aplinkos 
pritaikymui. Įdomiai ir patraukliai 
pristatytos universalaus dizaino 
idėjos ateičiai. Plačiai svarstyti in-
formacinės aplinkos pritaikymo 
reikalai. Aptartos televizijos laidų 
titravimo problemos ir planai teik-
ti gestų kalbos vertimo nuotoliniu 
būdu paslaugas naudojant naujau-
sias technologijas. Nuotolinį verti-
mą įdiegti ketinama galbūt net šį 
rudenį.

TĖVŲ SKUNDAS. Grupė 
kurčių mokinių tėvelių, nepaten-
kintų mokinio krepšelio lėšų ap-
skaičiavimo metodika bei neseniai 
prasidėjusios mokyklų tinklo per-
tvarkos rezultatais, kreipėsi į LKD. 
Draugija išgirdo tėvų skundą ir 
parėmė jų prašymą. Rašte, adre-
suotame ŠMM ministrui G. Ste-
ponavičiui, įrodoma, kad mokinio 
krepšelio lėšų apskaičiavimo me-
todikoje iš pat pradžių buvo pada-

ryta klaidų. Lėšų nepakanka moki-
niams net tada, jeigu pagal ŠMM 
reikalavimus klasėje vidutiniškai 
mokosi 7 mokiniai, nes į skiriamą 
sumą neįskaičiuotos specialistų 
pagalbos mokiniui išlaidos, t. y. 
tarties, kalbos mokymo, klausos 
lavinimo individualių pratybų iš-
laidos. Rašte prašoma peržiūrėti 
mokinio krepšelio lėšų paskirsty-
mo metodiką. Taip pat raginama 
ieškoti būdų, kaip  ugdymo tru-
kmę specialiosiose pagrindinėse 
mokyklose pailginti nuo 10 iki 11 
metų. 

Kreipimesi taip pat remiamasi 
užsienio ekspertų išvadomis. Šie 
teigia, kad kurčiųjų raštingumas 
2-3 metais atsilieka nuo girdinčių 
bendraamžių. O būtent sakytinės 
kalbos pagrindu, kurios vaikas 
taip sunkiai išmoksta, mokoma vi-
sų kitų dalykų. LKD reiškia viltį, 
kad, atsižvelgus į du šiuos veiks-
nius, kurčiųjų ugdymo kokybė tu-
rėtų pagerėti.

PRAŠYMAS DĖL FM. Dar 
vieną raštą LKD adresavo Specia-
liosios pedagogikos ir psichologi-
jos centrui (SPPC). Jame rašoma, 
kad Lietuvos bendrojo ir specia-
liojo ugdymo įstaigose mokosi per 
300 sutrikusios klausos mokinių, 
kurių mokymosi pažanga tiesio-
giai priklauso nuo aplinkos pri-
taikymo sąlygų. Geriausia pritai-
kymo priemone šiuo metu pripa-
žįstamos FM sistemos. Jos padeda 
vaikams geriau girdėti, vadinasi, ir 
geriau suprasti mokytojo teikiamą 
informaciją. Kadangi FM sistemų 
poreikis didžiulis, o jos iki šiol 
nėra kompensuojamos ir moky-
mo įstaigoms neskiriamos, LKD 
paprašė šiuo klausimu bendradar-
biauti SPPC. Susiklosčius tokioms 
aplinkybėms, LKD tikisi teigiamo 
atsakymo.

NUVYLĖ. Neįgaliųjų reikalų 
taryba (NRT) atsisako dar kartą 
savo posėdžiuose diskutuoti dėl 
kurtiesiems nemokamo automo-
bilių statymo aikštelėse lengvatos. 
Tarybos narių nuomone, dar kar-
tą grįžti svarstyti  vienos žmonių 
grupės bandymą pasinaudoti mo-
kesčių lengvata yra netikslinga.  
Esą  NRT savo nuomonės keisti 
neketina ir pritaria dabar galio-
jančiai tvarkai, pagal kurią ginami 
tie neįgalieji, kuriems statymas, 
privažiavimas ir kiti su judėjimu 
susiję dalykai yra gyvybiškai svar-
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būs. LKD prezidentė R. Klečkovs-
kaja vis dar nepasiduoda. Kitas 
jos žingsnis – susitikti su Vilniaus 
miesto, kuriame šis klausimas pats 
aktualiausias, meru ir su juo aptar-
ti nemokamo automobilių statymo 
aikštelėse galimybes.

MAINAI. Pagal Jaunimo mai-
nų programos Vilniaus KRC pa-
rengtą projektą „Kurčiųjų ir gir-
dinčiųjų bendravimo ypatumai“ 
birželio 30 – liepos  7 d. į Gdans-
ke (Lenkija) vyksiančią stovyklą 
vyksta dešimt 13-17 metų jaunuo-
lių: penki kurtieji ir penki girdin-
tieji. Jie savaitę kartu su penkiais 
kurčiaisiais ir penkiais girdinčiais 
lenkais bendraus, pramogaus ir 
mokysis įveikti kalbos barjerus. 
Jaunuolius lydi dvi vadovės: LKD 
viceprezidentė Svetlana Litvinaitė 
ir Vilniaus KRC darbuotoja Rima 
Kuralavičiūtė. 

PRAŠYMAS. Surdologijos 
centras prašo kurčiųjų informaci-
jos prieinamumui didinti siūlyti 
versti svarbius teisės aktų ar tai-
syklių rinkinius. Šiuo metu dau-
guma apklaustų kurčiųjų pritaria 
siūlymui į LGK išversti Kelių eis-
mo taisykles, Darbo kodeksą, bet 
reikia daugiau siūlymų. Būsime 
dėkingi, jei atsakymus pateiksite 
www.lkd.lt tinklalapyje, socialinio 
tinklo Facebook „LGK grupėje“  ar 
savo mintis užrašysite ir atsiųsite 
paštu.

NEEILINIS ĮVERTINIMAS. 

Mūsų draugijos narė tautodaili-
ninkė Diana Lukošiūnaitė iš Drus-
kininkų su savo mokiniais buvo 
pakviesta į Respublikinę vaikų 
popieriaus karpinių konkursinę 
parodą. Ji vyko birželio 6 – 30 d. 
Vilniaus krašto karininkų ramovė-
je. Tautodailininkė, turinti didelę 
patirtį šioje meno srityje, orga-
nizavusi ne vieną kūrybinį semi-
narą Dzūkijoje, padėjo parodai 
pasirengti dviem moksleiviams iš 
Druskininkų ir penkiems iš Mer-
kinės. Mokytojos Dianos moki-
nys14 metų Ignas Bingelis iš Mer-
kinės parodoje įvertintas laureato 
diplomu. 

Parodą organizavo Vilniaus 
krašto tautodailininkų - meno kū-

rėjų bendrija. Joje dalyvavo 89 vai-
kai (160 darbų) iš Vilniaus, Kauno, 
Šalčininkų, Merkinės, Druskinin-
kų, Kelmės, Minsko, Maskvos, 
Utenos, Tauragės. 

YPATINGŲ PIRATŲ BŪRYS. 

Birželio 5 d. Klaipėdos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinės mo-
kyklos (KKNPM) mokiniai resto-
rane  ,,McDonald‘s“ susitiko su ki-
tokias negalias turinčiais draugais 
ir aktyviuoju Klaipėdos jaunimu. 
Draugiškai bendraudami  vaikai 
pasiskirstė į penkias komandas ir 
pasiruošė birželio 20 d. dalyvau-
ti piratų išvykoje į Lietuvos jūrų 
muziejų. Tądien vyko prasmingas 
renginys ,,Atrasti draugai“. Lie-
tuvos jūrų muziejuje išlaipintas 
ypatingų piratų būrys: KKNPM, 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrijos ,,Klaipėdos 
vilties“ globotiniai ir tiek pat ak-
tyvių jaunų savanorių. Pasiskirstę 
į komandas, išsirinkę kapitonus, 
dalyviai nusipiešė komandos vėlia-
vą ir leidosi į paslėpto piratų lobio 
paieškas. Kaip ir dera lobio ieško-
tojams, reikėjo įveikti sunkumus: 
vienus lengviau, kitus sunkiau. 
Taip pat teko susidurti su jūrų ka-
ralystės gyventojais: pingvinų ko-
lonijomis, egzotiškomis ir Baltijos 
baseino žuvimis, viena didžiausių 
Europoje ekspozicine kriauklių 
kolekcija, jūrų liūtais, Baltijos jū-
ros ruoniais, kuriuos reikėjo ir pa-
šerti. 

Pasibaigus išbandymams pro-
jekto ,,Atrasti draugai“ sumanyto-
jai padėkojo dalyviams už tai, kad 
rado dalį paslėpto lobio Lietuvos 
jūrų muziejuje. Po to vyko lobio ir 
projekto ,,Atrasti draugai“ marš-
kinėlių dalijimasis. Na, o renginio 
pabaigoje  - tai, kas linksmiausia 
- koncertas ir Baltijos jūros ruonių 
pasirodymas. 

KREPŠINIS: Turkijoje vyks-
tančiame 10-ajame Europos kur-
čiųjų vyrų krepšinio čempionate 
Lietuvos vyrų rinktinė iki ketvirt-
finalio atžygiavo be pralaimėjimų. 
Prieš Kroatiją mūsų krepšininkai  
laimėjo 112-34, rusai įveikti 100-
65, anglai 114-34, Izraelio koman-
da 113-56, slovėnai 92-69. Rinkti-

 Vertėjų darbo grafikas

nės treneriai – Algimantas Šatas ir 
Algirdas Jurkša. 

Apmaudu, kad vyrai neapsi-
ėjo be rimtesnių traumų. Grupės 
rungtynėse su  kroatais nukentėjo 
rinktinės žaidėjas Gediminas Žu-
kas. Varžovo pastumtas krepšinin-
kas atsitrenkė į reklaminį stendą ir 
susižeidė kaktą. Žaizdą teko siūti 
ligoninėje.

Ten pat vykstančiame 6-ajame 
Europos kurčiųjų moterų krepši-
nio čempionate Senojo žemyno 
vicečempionės lietuvės, treniruo-
jamos buvusios žymios praeities 
lietuvės krepšininkės Linos Dam-
brauskaitės-Sabaliauskienės bei 
Žilvino Aleksandravičiaus, irgi 

neatsilieka nuo vyrų. Savo grupės 
varžybose jos sutriuškino baltaru-
ses 83-32, švedes 63-28, vokietes 
85-18 ir itales 80-19.   

LAIMĖJO: paskelbtas 2012 m. 
Leonardo da Vinci programos fi-
nansuojamų partnerysčių projek-
tų sąrašas. Jame – ir du kurčiųjų 
projektai. Lietuvos kurčiųjų drau-
gijos projektas „Skatinkime speci-
alių poreikių turinčių suaugusiųjų 
mobilumą“ pelnė 14 tūkst. EUR 
dotaciją. Vilniaus kurčiųjų reabili-
tacijos centro projekto „Asmeninė 
neįgaliųjų sėkmė naujam gyveni-
mui prikelia neįgalaus jaunimo 
švietimą“ vykdymui Europos Ko-
misija skyrė 20 tūkst. EUR.

L i e t u v o s  k u r č i ų j ų 
draugijos (LKD) preziden-
tė Roma Klečkovskaja po 
birželio 26 d. pokalbio su 
Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktore Genovaite 
Paliušiene „Akiračio“ redak-
cijai skyrė užduotį sužinoti, 
ar dvi didžiausias – Vilniaus 
ir Kauno teritorines kurčių-
jų bendruomenes aptarnau-
jantys vertėjų centrai ketina 
artimiausiu metu pradėti 
teikti vertimo paslaugas 
kurtiesiems vakarais. Re-
dakcija įpareigojimą įvykdė.

Klausimas. Ar planuojate 
savo centre taikyti slankųjį dar-
bo grafiką, t. y. teikti vertimo 
paslaugas ir vakarais, ir jei taip 
- kada tiksliai pradėsite (nuro-
dykite datą – metai ir mėnuo)?

Atsakymai
Vilniaus apskrities gestų kal-

bos vertėjų centro direktorius 
Dainius JAKUTIS:

Taip, nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. 
savo darbe ketiname dirbti pagal 

kitokį tvarkaraštį. Kurtieji bus ap-
tarnaujami nuo 7  iki 19 val. Vaka-
rais dirbančių vertėjų buvimo vie-
tą (Rinktinės g. 50 ar Šv. Kazimie-
ro g. 3) nurodysime skelbimuose 
vėliau, artėjant rudeniui.

Kauno apskrities gestų kal-
bos vertėjų centro direktorė Ra-
munė LEONAVIČIENĖ:

Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centras kol kas nemato 
tokios galimybės taikyti slankųjį 
darbo grafiką. Didžiausias vertėjų 
darbo krūvis centre yra nuo 8 iki 
17 valandos, kai dirba kitos insti-
tucijos ir būna didžiausias užsaky-
mų skaičius. Tačiau šiuo metu ir 
šiomis valandomis jau dabar ne-
pakanka vertėjų norint patenkin-
ti vertimo paslaugų poreikį. Bet 
gavę nurodymą dirbti slankiuoju 
darbo grafiku mes taip dirbsime, 
tik norime iš anksto perspėti kur-
čiųjų bendruomenę, kad perkėlus 
dalį vertėjų į popietinį darbo laiką 
pasijus didelis vertėjų stygius to-
mis valandomis, kai jų labiausiai 
reikia. 

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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EKS generalinės  asamblėjos naujienos
Gegužės 17-20 d. Eu-

ropos kurčiųjų sąjungos 
(EKS) generalinė asamblėja 
surengta Danijos sostinėje 
Kopenhagoje. Iš 29 EKS 
priklausančių šalių daly-
vavo 24 valstybių atstovai. 
Lietuvai atstovavo Lietuvos 
kurčiųjų draugijos (LKD) 
prezidentė Roma Klečkovs-
kaja ir Respublikinės valdy-
bos narė, Kauno kurčiųjų re-
abilitacijos centro direktorė 
Jūratė Pugačiauskienė. 

Asamblėjai pirmininkauti pra-
dėjo buvęs EKS prezidentas Knu-
das Sondergardas (Knud Sonder-
gaard).

Europos Parlamento narys 
Adamas Kosa priminė, kad kie-
kviena šalis siūlytų po neįgalų 
delegatą į  Jungtinių Tautų Neį-
galiųjų teisių komitetą prižiūrėti, 
kad valstybių vyriausybės tinka-
mai įgyvendintų Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių konvenciją. Iš 
šių asmenų bus atrinkti 9 atsto-
vai, surinkę daugiausia balsų ir jau 
anksčiau pasižymėję šiame veiklos 
bare. Jie taps Neįgaliųjų teisių ko-
miteto nariais ekspertais. 

Pritarimo sulaukė EKS pasira-
šytos jungtinės bendradarbiavimo 
sutartys su Kochliarinių implantų 
vartotojų, Neprigirdinčiųjų, Kur-

čneregių, Tėvų, auginančių sutri-
kusios klausos vaikus, asociacijo-
mis. Tad nuo šiol EKS veikloje da-
lyvaus ir minėtos asociacijos. Taip 
pat pasirašyta ypač svarbi bendra-
darbiavimo sutartis tarp Pasaulio 
kurčiųjų federacijos ir EKS bei su  
Neįgaliųjų teisių  komitetu. Tačiau 
EKS asamblėjos dalyviai  prie-
kaištavo, kad pasirašytos sutartys 
nebuvo iš anksto derintos su EKS 
nariais. EKS valdyba susirinkusie-
siems teisinosi laiko stoka. Ypač jo 
pritrūko todėl, kad užtruko 2013 
m. finansavimo derinimas. 

Dėl finansavimo vėlavimo visi 
dalyviai reiškė nepasitenkinimą. 
Faktiškai derinimas vyksta be-
veik visą pirmą metų pusmetį, ir 
tuomet visi metų darbai nusikelia 
į antrą pusmetį, tenka juos atlikti 
paskubomis.

Daug dėmesio renginyje skir-
ta pagyvenusiems žmonėms. Kaip 
išlaikyti juos aktyvius? Pastebėta, 
kad daug ką lemia vietos lyderiai. 
Ypač svarbu, ar jie moka burti ir 
vienyti senjorus aktyviai veiklai. 
Labai dažnai Europos kurtie-
ji teisinasi kažko nežinoję ar kad 
jiems nesuteikta informacija. Vis 
dėlto asamblėjos delegatai priė-
jo prie išvados, kad informacijos 
negavęs žmogus dažnai pats yra 
dėl to atsakingas – nesidomi, sėdi 
užsidaręs namie. Tapo įprasta, kad 
kol žmonės dirba, jie jaučiasi nau-
dingi, tačiau sulaukę pensinio am-

žiaus pasijunta „nurašyti“. Vienin-
gai kalbėta, kad taip neturi būti. 
Šie žmonės yra mūsų turtas, o ne 
našta.  Tai žmonės, įgiję gyvenimo 
patirties ir galintys būti naudingi 
jaunajai kartai. Apgailestauta, kad 
jaunimo požiūris į pagyvenusius 
senjorus  neigiamas. 

Olandijos pagyvenusių žmo-
nių asociacijos prezidentas ragi-
no, kad kiekvienoje šalyje būtų 
įkurtos analogiškos organizacijos 
ir tarp jų užsimegztų  ne tik  ben-
dradarbiavimo ryšiai, bet ir būtų 
sudaromos sąlygos pagyvenusiems 
žmonėms jaustis vertingiems, 
naudingiems savo patirtimi bei is-
torijos žiniomis. 

Olandijos kurčiųjų pensiono 
„De Gelderhorst“ direktorius pa-
sakojo apie įstaigos atsiradimą ir 
šiuo metu joje gyvenančius įvai-
rių šalių kurčius senjorus. Ankš-
čiau į pensioną galėjo patekti visi 
norintieji, o dabar priimami tik 
klausos sutrikimų turintys asme-
nys. Mat susidarė norinčių patek-
ti į pensioną senelių eilė. Tai na-
mai, kuriuose kurtieji nesijaučia 
vieniši ir  gauna ne tik priežiū-
ros, bet ir užimtumo paslaugas. 
Dauguma pensiono darbuotojų 
- kurtieji. Su šių namų veikla ga-
lima susipažinti internete adresu 
www.gelderhorst.nl .

Prieš porą metų EKS iškėlė 
uždavinį parengti ir išleisti tarp-
tautinių gestų leidinį. Net nebuvo 

reikalaujama, kad gestai būtų su-
norminti, svarbu buvo, kad toks 
leidinys atsirastų. Bet dabar vietoj 
jo internete adresu www.eud.eu 
yra įdėtas pagrindinių tarptau-
tinių gestų žodynas. Šis žodynas 
bus tobulinamas, planuojama jį 
įteisinti kaip Europos tarptautinių 
gestų vartojimo etaloną.

Daug diskutuota dėl dvikalbio 
ugdymo. Šalys narės pripažįsta, 
kad kurčiųjų raštingumas lygis 
žemas. Reikia skubiai padėtį taisy-
ti, nes savarankiškame gyvenime 
kurtieji susiduria su dideliais sun-
kumais. Pažymėta, kad vis daugiau 
vaikų implantuojami, todėl užda-
romos kurčiųjų mokyklos. Taip 
teigė Slovėnijos atstovė ir iškėlė 
uždavinį, kad EKS ieškotų būdų, 
kaip privalomąja tvarka tokius 
vaikus išmokyti gestų kalbos. Pa-
sak pranešėjos,  praktika parodė, 
kad kol vaikai maži, už juos atsako 
tėvai ir pedagogai. Jie ir diktuoja 
savo valią. Kai implantuoti vaikai 
užauga, dažnai jie nori išmokti 
gestų kalbą, bet tuomet jiems jau 
būna  sunku įsilieti į kurčiųjų pa-
saulį.

Iki 2014 m. šalys narės įparei-
gotos įgyvendinti pagalbos telefo-
no 112  prieinamumą kurtiesiems. 

Kitą asamblėją numatoma su-
rengti 2013 m. Airijoje.

 
Roma KLEČKOVSKAJA

LKD prezidentė

Keisis  paramos tvarka
Birželio 20 d. Respublikinės 

valdybos (RV) posėdyje pirmiau-
sia svarstyta nauja Lietuvos kur-
čiųjų draugijos (LKD) paramos 
juridiniams asmenims teikimo 
tvarka. R. Klečkovskaja teigė esan-
ti sutrikusi: prašymai paremti pi-
lasi kaip iš gausybės rago. Vadovė 
sakė norinti kolektyviai priimti 
sprendimą, kuriais atvejais rem-
ti organizacijas, o kada – ne, nes 
visus prašančiuosius paremti tapo 
per sunku. RV narės J. Pugačiaus-
kienės teigimu,  negali būti lengvo 
pinigų gavimo be įsipareigojimų. 
Kalbėtoja priminė, kad prieš kele-
tą metų nutarimu buvo patvirtin-
ta LKD įsteigtų juridinių asmenų 
(t. y. įstaigų) finansinių prievolių 
tvarka. Pagal ją Draugijos padali-

niai kasmet perveda 5 proc. nuo 
surinktos LKD nario mokesčio 
sumos, arba moka 200 Lt į LKD 
kasą. Tai yra tarsi patvirtinimas, 
kad organizacija pasirengusi pa-
klusti tam tikrai tvarkai, atsakin-
gai reikšti savo poreikius. J. Pu-
gačiauskienės siūlymui remti tik 
asocijuotus LKD narius pritarta.

  
  Delegatų atstovavimas

Svarstyta ir pritarta LKD juris-
to Lino Vinicko pasiūlytoms teri-
torinių organizacijų (TV) delegatų 
atstovavimo LKD rinkimų suva-
žiavime proporcijoms. Teikdamas 
siūlymą juristas rėmėsi ankstesnių 
metų praktika. Pagal ją delegatų 
skaičius artimiausiuose suvažiavi-
muose nuo kiekvieno LKD nario 
bus pastovus. Neturinčios juridi-
nio statuso organizacijos savo de-

legatus skirs per didžiąsias LKD 
organizacijas (pvz., Ukmergė per 
Vilniaus TV). Iš viso suvažiavime 
dalyvaus 62 delegatai:  iš Vilniaus 
– 14, iš   Kauno – 14, iš Šiaulių – 7, 
iš Panevėžio - 7, iš Klaipėdos - 7, 
iš Alytaus – 2, iš  Kėdainių – 2, iš 
Marijampolės – 2, iš  Mažeikių – 
2, iš Utenos – 2, iš Vilkaviškio – 1, 
iš Telšių – 1, iš Plungės – 1. 

 Prezidentė prašė, jog į suva-
žiavimą būtų deleguoti aktyvūs ir 
sumanūs asmenys, kad LKD ne-
pritrūktų energijos ir idėjų.

 5 paramos prašymai
Aptarti konkretūs paramos 

prašymai. Kauno TV prašė 500 Lt 
meno šventei „Skambanti tyla“ su-
rengti. 

Vilniaus TV prašė 800 Lt „Mi-
mikos“ teatro trupės kelionės iš-

laidoms dengti dalyvauti Estijoje 
vyksiančiame tarptautiniame kur-
čiųjų pantomimos festivalyje. Taip 
pat Kauno KRC prašė 4300 Lt, o 
Vilniaus KRC - 2000 Lt kompiu-
terinei įrangai įsigyti. Padėtis to-
kia, kad abiejų organizacijų įranga 
morališkai ir fiziškai susidėvėjo. 
Pagal dabar galiojančią tvarką 
abi organizacijos šiam tikslui iš 
biudžeto gali gauti tik 50 proc. 
reikiamų lėšų. Kitus 50 proc. tu-
ri prisidėti pačios. Kadangi KRC 
neturi tiek savų lėšų, paramos 
jos kreipėsi į LKD. J. Pugačiaus-
kienė siūlė skirti tam tikrą sumą 
lėšų kompiuterinei įrangai įsigyti 
ir Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos 
KRC, nes ir ten įranga tokia pat 
susidėvėjusi. R. Klečkovskaja RV 
nariams siūlė dar metus palaukti. 
Galbūt kitąmet minėtų organizaci-

Aktualijos
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Įstaigos įpareigotos  ateityje bendradarbiauti
Birželio 20 d.  LKD Res-

publikinė valdyba (RV) ap-
tarti gestų viešinimo reikalų 
pakvietė Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro (LKNUC) Gestotyros 
ir metodinių priemonių 
rengimo (toliau - Gestotyros 
skyrius) bei Surdologijos 
centro (SC) vadovus ir spe-
cialistus. 

Susitikime aptarti trys klausi-
mai: Gestotyros skyriaus veiklos 
šiandien, ateitis bei bendradarbia-
vimo tarp Gestotyros skyriaus ir 
SC stiprinimas.

 Reikalaujama rezultatų 
RV narius domino, kaip vyksta 

gestų rinkimas, ar skyriaus dar-
buotojai į dabar rengiamą kom-
piuterinį lietuvių gestų kalbos žo-
dyną deda visos Lietuvos kurčiųjų 
vartojamus gestus. 

Gestotyros skyriaus darbuoto-
jai pasakojo, kad anksčiau jie va-
žinėjo po rajonus, rinko ir filmavo 
gestus, bet pastaruoju metu šiai 
veiklai ėmė trūkti lėšų. Kadan-
gi skyriuje gestų aprašų rengėjais 
dirba daugiausia kurtieji, tai jie 
dabar yra ta vienintelė „medžiaga“, 

kuri pasitarnauja renkant ir apra-
šant gestus. Pasak LKD preziden-
tės R. Klečkovskajos blogai, kai 
keli žmonės lemia, ar gestas pateks 
į žodyną. Ji ragino ieškoti būdų, 
kaip į šį darbą įtraukti kuo dau-
giau kurčiųjų – įvairaus amžiaus, 
išsilavinimo, regiono, šį darbą vie-
šai aptarinėti.

RV narė J. Pugačiauskienė tei-
gė, kad jai nėra labai patogu nau-
dotis www.unriis.lt pateikiamo 
lietuvių gestų kalbos žodyno de-
monstracine versija. Anot jos, ges-
tas paaiškinamas, o kaip jį reikia 
rodyti - nedemonstruojama. „Be 
to, jeigu moku gestą, bet nežinau, 
kokiu žodžiu jis verčiamas, -  kaip 
man išsiaiškinti, kaip jį versti į lie-
tuvių kalbą ir kur jį tinka vartoti?  
Gal šito žodyno tikslas - tik gestus 
aiškinti“, - garsiai svarstė pašneko-
vė.

Gestotyros skyriaus darbuoto-
jai teigė, kad jų darbas yra apraši-
nėti gestus. Kad juos būtų galima 
skelbti bendruomenei, dar reikėtų 
vienos grandies – gestų normini-
mo. Bet susirinkusieji nepritarė 
delsimui. Jie sakė, kad dvi  LGK 
vartojimo programos beveik įvyk-
dytos, o kurtieji vis dar negauna 
jokios naudos. „Girdinčiuosius 
gestų kalbos mokome, o kurčiųjų 

– ne“, - priekaištavo darbuotojai. 
A. Jasiūnas papildė J. Puga-

čiauskienės mintį: „Mes neturime 
siekti mokyti visus kurčiuosius 
gestų. Tai jų pasirinkimas. Bet kie-
kvienąkart, kai ta pati sąvoka pra-
dedama įvardyti kitu gestu (pavyz-
džiu buvo teiktas „Libijos“ valsty-
bės pavadinimas), arba vartojama 
sąvokai įvardyti keli sinonimai, 
labai svarbu kurtiesiems paaiškin-
ti, kodėl taip vyksta. Ir paaiškinti 
bei parodyti reikia labai paprastai. 
Štai kodėl neužtenka žodyno, bet 
reikia ir konsultacijų.“

Darbai stoja
SC direktorė N. Krasniaus-

kienė kalbėjo, kad ir Surdologijos 
centras, ir Gestotyros skyrius dir-
ba pagal lingvisto M. Danieliaus 
sugalvotą modelį. Bet veiklos la-
bai išsiplėtė, vienas žmogus visko 
aprėpti ir padėti nepajėgia, todėl 
darbai stoja. N. Krasniauskienės 
nuomone, reikia patiems darbuo-
tojams labiau domėtis kalbotyros 
mokslu, pritraukti į sistemą dau-
giau lingvistų, pasiekti, kad jie 
gerai išmoktų gestų kalbą, skatinti 
lietuvių kalbos mokslus studijuoti 
kurčiuosius. Pasiekti, kad  kurtie-
ji ir girdintys specialistai dirbtų 
kartu, daugiau rodytų iniciatyvos 

ir artintų savo darbą prie žmonių.
Darbuotoja I. Čereškaitė supa-

žindino su SC šiemet pradėtomis 
teikti konsultacijomis apie gestų 
kalbą, kurčiųjų istoriją ir kultūrą. 
Taip pat pranešė, kad numatyta  
pradėti viešinti gestus. Pastaroji 
konsultacijų rūšis atsiranda pagei-
daujant kurčiųjų  bendruomenei. 
Bet Surdologijos centras negali 
apsieiti be Gestotyros skyriaus 
talkinimo, nes čia yra tyrinėjama 
gestų kalba. Tuomet abi į pasitari-
mą kviestos organizacijos ir buvo 
paklaustos, ar iki šiol turėjo par-
tnerystės ryšių. Abiem teko prisi-
pažinti, kad – ne. 

Kalbai pasisukus apie Gesto-
tyros skyriaus perkėlimą į, pvz., 
Vilniaus universitetą, jo darbuo-
tojai teigė, kad jie šiai minčiai 
neprieštarautų, bet turi pasitarti 
su LKNUC vadovybe. RV na-
riai sutiko, kad tai svarbu, bet 
dar svarbiau, pasak jų, kurčiųjų 
bendruomenės nuomonė. O ben-
druomenei šiuo metu rūpi, kad 
būtų pradėta gestų kalbos sklaida 
tarp kurčiųjų, kad kuo daugiau 
mokslininkų, kurčiųjų dirbtų prie 
žodyno, kad žodynu būtų galima 
naudotis. 

Nukelta į 6 p.

jų ir pirminių organizacijų, kurios  
stokoja įrangos, finansavimas bus 
geresnis, tuomet jas užteks remti 
50 proc., o ne mokėti visą įrangos 
kainą.

Prašymą pateikė ir Respubliki-
nis kurčiųjų reabilitacijos centras, 
nuo 2009 m. vykdantis projektą 
„Darbo link“. Mat vykdant pro-
jektą buvo patirtos išlaidos, kurios 
laikomos netinkamomis kompen-
suoti iš projekto vykdymo lėšų.  
Todėl VšĮ Respublikinis kurčiųjų 
reabilitacijos centras prašė leisti 
kompensuoti: avanso ir ilgalaikio 
turto draudimo mokesčius – 3600 
Lt bei banko komisinius mokes-
čius – 1583 Lt. Dėl neatlygintinų 
išlaidų kompensavimo vieningai 
pritarta. Visi tądien teikti paramos 
prašymai buvo 100 proc. paten-
kinti.

Anoniminis skundas 
R. Klečkovskaja informavo, 

kad gautas anoniminis skundas 
dėl vertimo paslaugų vakarais 
ir savaitgaliais neprieinamumo. 
Anonimas neprieštaravo, kad 

skundas būtų paskelbtas „Akiraty-
je“. Vis dėlto prezidentė apsispren-
dė neviešinti jo turinio, nes asmuo 
ar grupė asmenų savo tapatybę 
slepia ir nedrįsta prisistatyti. Pre-
zidentė pažadėjo, kad artimiausiu 
metu šį klausimą aptars su Neįga-
liųjų reikalų departamentu.  

Vertimo paslaugų kokybei 
tądien posėdyje buvo skirta ypač 
daug dėmesio. Tvirtinta, kad ver-
tėjai turi versti tiek į kalkę, tiek į 
gestų kalbą, nes kurtiesiems rei-
kia ir vienokio, ir kitokio vertimo. 
Reikštas poreikis žodžius ar skie-
menis artikuliuoti lūpomis. 

A. Jasiūnas pripažino, kad 
kurtieji, vengdami tariamo vertėjų 
keršto, nedrįsta atvirai reikšti savo 
nepasitenkinimo vertimu. Tartasi, 
kaip apginti kurčiuosius ir nepa-
skelbti „karo“ vertėjams. Prisimin-
tas nesenas atvejis, kai vertėjas at-
sisakė versti dainų turinį į lietuvių 
gestų kalbą, nes su jų tekstais iš 
anksto nebuvo susipažinęs. Užvirė 
diskusija, kaip tokiomis aplinky-
bėmis turėtų elgtis geras vertėjas. 

RV nariai žino, kad studijas 

baigę vertėjai tokį elgesio modelį, 
kai ypač pabrėžiamos vertėjo tei-
sės, atsineša iš Vilniaus kolegijos. 
Tuomet kalbėtojai klausė vieni 
kitų, ar tikrai Vilniaus kolegija 
(suprask, LGK vertėjų lektoriai) 
turi mums diktuoti, kokių vertė-
jų mums reikia. RV nariams kilo 
idėja susitikti su Vilniaus kolegijos 
lektoriais. Jie norėtų sužinoti, ko 
vertėjai mokomi, ir tuomet pa-
sakyti, ar kurčiųjų bendruomenę 
toks mokymas tenkina. S. Litvi-
naitė pabrėžė, kad kurtieji pava-
duotojai vertėjų centruose yra ta 
jėga, kuri turėtų ginti kurčiųjų in-
teresus, ir klausė, ar iš tiesų dabar 
taip yra.

  
Kurčiųjų tėvų prašymas 

Susirinkusieji informuoti, kad 
gautas septynių Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
ugdytinių tėvų laiškas, kuriame jie 
nerimauja dėl neigiamų mokyklų 
tinklo pertvarkos padarinių. Jie 
prašo paveikti Švietimo ir mokslo 
ministerijos (ŠMM) poziciją šiuo 
klausimu. RV priėmė sprendimą 

kreiptis į ŠMM raštu ir paremti tė-
vų prašymą.

Prezentacinis ženklas
LKD susirūpino neturinti Lie-

tuvos kurčiųjų judėjimą atspindin-
čio simbolio. Todėl nutarta kreip-
tis į bendruomenės narius ir siū-
lyti jiems nupiešti pačių sugalvotą 
ženklą. Vėliau geriausiu pripažin-
tas piešinys taps Lietuvos kurčiųjų 
judėjimo simboliu, kuris bus nau-
dojamas neformalioje aplinkoje. 
Logotipą LKD jau turi seniai ir kol 
kas jo keisti neketina.

Įkurtuvės atsideda
R. Klečkovskaja informavo, 

kad kraustymasis iš Šv. Kazimiero 
g. 3 į J. Galvydžio gatvę atideda-
mas iki 2013 m. pavasario. Taip 
yra todėl, kad J. Galvydžio gatvės  
pastato savininko ir jo pagrindi-
nio nuomininko sutartį nutrauk-
ti yra nenaudinga. Tad įkurtuvių 
kurtiesiems teks palaukti ilgiau.

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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Svečiuose – Slovėnijos surdopedagogų  
asociacijos prezidentė

Atkelta iš 5 p.

„Jeigu esame užsibrėžę gestų 
kalbai siekti valstybinio statuso, 
tai jo vieta tik universitete“, - rodė 
principingumą RV nariai.

 
Trūksta viešumo 

Pasak kalbėtojų, susidarė tokia 
padėtis, kad LKD tiksliai nežino, 
kokias veiklas vykdo Gestotyros 
skyrius, nes jo darbo rezultatai 
(tai – kompiuterinis gestų kalbos 
žodynas) eiliniams bendruome-
nės nariams ne visada prieinami 
ir žinomi. Skyrius buvo raginamas 

pradėti pristatinėti savo veiklas, 
dalytis informacija apie sukauptus 
gestus. „Užtenka dirbti kas sau“, - 
ragino įstaigas RV atstovai. 

Kas bus po to, kai bus paskelb-
tas LGK aiškinamasis žodynas? 

Paklausus apie ateities veiklas, 
Gestotyros skyriaus darbuotojai 
teigė, kad jų tikslas – susistemin-
ti parengtą žodyną ir padaryti jį 
prieinamą visiems. Į klausimą, ką 
numatoma daryti su sukaupta lek-
sika po to, atsakymo nebuvo. 

 
Rūpi finansavimas ateityje

Daug dėmesio pasitarime skir-
ta Gestotyros skyriaus veiklų fi-
nansavimui ateityje. Ir Gestotyros 

skyrius, ir SC ateityje turėtų būti 
finansuojami iš LGK vartojimo 
2013-2017 m. tarpinstitucinio vei-
klos plano lėšų. Tik šios lėšos Ges-
totyros skyrių pasieks per Švieti-
mo ir mokslo ministeriją, o LKD 
ir SC - per Socialinės apsaugos ir 
darbo ministeriją. Bet dėl finan-
savimo daug dalykų lieka ir neaiš-
kių. Pvz., ar abiejų įstaigų siūlytos 
veiklos bus pripažintos reikalingo-
mis ir įtrauktos į planą? Ar bus at-
siklausta kurčiųjų bendruomenės, 
kas jai svarbu?

RV nariams kelia nerimą tai, 
kad Gestotyros skyriaus veikla vis 
labiau „tolsta“ nuo kurčiųjų ben-
druomenės, vis mažiau aiškus jos 

finansavimas. Jie ragino nenuleisti 
dėl to rankų ir patiems darbuoto-
jams ieškoti lėšų per ES struktū-
rinių fondų projektus ar pan. Ir, 
žinoma, daugiau bendradarbiau-
ti su LKD sistema, galbūt rengti 
bendrus projektus.

LKD lūkesčiai
LKD vadovybė teigė, kad lie-

tuvių gestų kalbos prestižą ir sklai-
dą sieja su Gestotyros skyriaus ir 
Surdologijos centro darbo koky-
be, todėl kelia įstaigoms gana di-
delius reikalavimus.  
 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Paskutinę birželio savai-
tę Lietuvoje viešėjo kurčioji 
Slovėnijos surdopedagogų 
asociacijos prezidentė Petra 
REZAR. 

Viešnia domėjosi galimybėmis 
rasti parnerių Lietuvoje tarptau-
tiniams projektams įgyvendinti. 
Viešnia taip pat nepraleido progos 
apžiūrėti turistų lankytinas vietas 
bei dalyvauti kurčiųjų meno savi-
veiklos šventėje. Patenkinę vieš-
nios informacijos poreikį pateikė-
me klausimų ir jai. 

Kurčiųjų sistema
Slovėnijoje, nedidelėje Cen-

trinės Europos valstybėje, gyvena 
2 mln. gyventojų. Iš jų 2500 kur-
čiųjų, 6 tūkst. neprigirdinčiųjų.  
Slovėnijos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų asociacija (SKNA) buria apie 
5 tūkst. narių. SKNA priklauso 12 
klubų. Organizacijos veikla analo-
giška LKD: kurtiesiems teikiamos 
įdarbinimo, socialinės, konsul-
tavimo paslaugos. Jie dalyvauja 
įvairioje veikloje: gamina rank-
darbius, vaidina, kuria eilėraščius 
gestais, keliauja, lanko paskaitas. 
Glaudūs ryšiai kurčiuosius sieja 
su kurčius vaikus auginančių tėvų, 
kurčiųjų sporto organizacijomis, 
kurčiųjų ugdymo įstaigomis..

Daugiau sužinoti apie SKNA 
veiklą galite apsilankę jų tinkla-
lapyje adresu http://www.zveza-
gns.si/  Beje, tinklalapio techninės 
galimybės sudomino LKD. Galbūt 
kai kurias idėjas bus bandoma 
įgyvendinti ir pas mus. Čia visos 
naujienos ne tik nufilmuojamos, 

bet ir išverčiamos į gestų kalbą, 
titruojamos. Norintiems teminius 
straipsnius peržiūrėti gestų kalba 
užtenka spustelėjimo pele – ir vir-
tualus vertėjas tuoj pat išverčia jus 
dominančią aktualiją. Taip pat ten 
įdėtas gestų kalbos žodynas ir kiti 
leidiniai.

Gestų kalba
2002 m. Slovėnijos parla-

mentas ratifikavo slovėnų gestų 
kalbos vartojimo įstatymą. Nuo 
tada Slovėnija priklauso valstybių 
grupei, kurios nacionalines gestų 
kalbas savo šalyje pripažįsta ofici-
aliomis kalbomis. Šiuo teisės ak-
tu taip pat numatyta kiekvienam 
kurčiajam kasdienėms reikmėms 
suteikti 30 val. nemokamų gestų 
kalbos vertėjo paslaugų. Kurtiems 
mokiniams (pradedant pradine 
mokykla ir baigiant vidurine) bei 

kurtiems studentams priklauso po 
100 nemokamo vertimo valandų 
per metus. Slovėnai pripažįsta, 
kad vertimo poreikis tenkinamas 
nevisiškai, nes šalyje vertėjų per 
mažai. Ypač sunku gauti paslaugas 
kurtiesiems, gyvenantiems nuo 
centrų nutolusiuose miesteliuose 
ir kaimuose.

 
Kurčiųjų švietimas

Iš viso Slovėnijoje veikia 1 vi-
durinė (sostinėje Liublianoje) ir 2 
pagrindinės kurčiųjų mokyklos. 
Kurčiųjų klasėse kartu mokosi ir 
autistai, ir neprigirdintieji, ir vai-
kai su daugybine negalia. Beje, dar 
daugiau kurčių mokinių mokosi 
integruotai, ypač jų daug kartu su 
girdinčiaisiais pradeda mokytis 
pagrindinės mokyklos pakopose. 

Šiuo metu Slovėnijoje staigiai 
didėja implantuotų kurčiųjų skai-

čius. Medikai ir tėvai kelia uždavi-
nį įsiūti net ne po vieną, bet po du 
implantus. Implantaciją skatina ir 
valstybės politika: kurčiojo šeimai 
operacija nieko nekainuoja. 

Slovėnijoje mokytojai per pa-
mokas vartoja gestų kalbą, bet ne 
tiek daug, kaip norėtų kurtieji. Tik 
Liublianos mokykloje mokiniai 
mokomi dviejų kalbų pagrindu 
(taikomas totalios komunikacijos 
metodas), kitose dirbama žodinės 
kalbos pagrindu. Beje, visi kur-
tieji nuo mažens mokomi žodžius 
artikuliuoti. Jie rengiami iš karto 
kalbėti dviem kalbomis: sakytine 
ir gestų. Mokykla kelia uždavinį 
visus kurčiuosius išmokyti kalbėti.

 P. Petra dirba Liublianos pa-
grindinėje kurčiųjų mokykloje 
dailės mokytoja, taip pat moko 
gestų kalbos girdinčiuosius. Ją at-
lydėjęs anglų-gestų kalbos vertėjas 
yra vidurinės mokyklos matemati-
kos mokytojas.

Gestų kalbos vertimo pa-
slaugos

Štai Švedijoje gestų kalbos 
vertėjo profesija nėra prestižinė, 
o Slovėnijoje kiek kitaip. Vertėjai 
čia uždirba daugiau negu kurčiųjų 
mokytojai. Pvz., p. Petrą atlydėjęs 
vyras taip pat po savo tiesioginio 
darbo dar ir vertėjauja, nes, pa-
sak jo, „tai yra geri pinigai“. Jei 
valstybės nustatytos nemokamo 
vertimo valandos išnaudojamos, 
vėliau už paslaugas tenka mokė-
ti pačiam kurčiajam. Brangesnės 
naktinės paslaugos. Štai už 1 val. 
vertimą kurčiasis atsiskaito viena 
išduota „kreditine kortele“, o už 

Slovėnijos surdopedagogų asociacijos prezidentę Petrą REZAR (viduryje) 
domino visų be išimties LKD įstaigų bei kurčiųjų švietimo įstaigų veikla. 
Viešnia bendravo su LKD prezidente Roma Klečkovskaja ir LKSK prezidentu 
Aleksu Jasiūnu. 
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Projektas  „Darbo link“ baigėsi
Rezultatai pasiekti 

Respublikinio kurčiųjų reabi-
litacijos centro (RKRC) rengtas ir 
36 mėnesius vykdytas ES struktū-
rinių fondų projektas „Darbo link“ 
jau baigtas įgyvendinti. Pasiekti ir 
viršyti planuoti rezultatai: įdarbin-
ta 441 sutrikusios klausos asmuo, 
sudarytos su kurčiais ir neprigir-
dinčiais klientais 689 įdarbinimo 
paslaugų sutartys; 70 projekto 
dalyvių seminaruose sustiprino 
ir įtvirtino motyvaciją dirbti; ap-
mokyta 19 projekto specialistų; 
parengtos 5 unikalios mokymo 
programos, užmegzti tarptautiniai 
ryšiai ir keistasi patirtimi su Olan-
dijos bei Vokietijos įdarbinimo 
tarpininkais, sukurta bei įdiegta 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų asme-
nų darbo paieškos paslaugų infor-
macinė sistema (DaPa). 

2010 m. konkurse „Europos 
burės“ už socialinės integracijos 
skatinimą RKRC projektui skirta 
nominacija. Per Lietuvos nacio-
nalinę televiziją rodyti filmukai: 
„Atraskime vieni kitus“, „Dirbki-
me kartu“, sulaukė teigiamų ne tik 
kurčiųjų, bet ir išorinių ekspertų 
vertinimų. Pastarųjų paskatinta 
projekto komanda jų turinį išver-
tė į anglų kalbą ir neseniai pristatė 
Europos vaizdinės medžiagos kon-
kursui. Pozityvios nuostatos kur-
čiųjų atžvilgiu taip pat formuotos 
per spaudą, socialinius tinklus ir 
LKD tinklalapį, platinant lanksti-
nukus. 4 apskritojo stalo diskusi-
jos padėjo rasti atsakymus į kilu-
sius klausimus. Projekto partneriai 
– Vilniaus technologijų mokymo 
ir reabilitacijos centras (VTMRC) 
bei Lietuvos darbo birža.  Projekto 
vertė – 3 mln. litų. Projekto koor-
dinatorė - Danguolė Michelevičie-
nė, rengėja ir viena pagrindinių 
įgyvendintojų – Svetlana Litvinai-
tė.  

Baigiamojoje projekto konfe-
rencijoje D. Michelevičienė pavie-
šino partnerės Darbo biržos (DB) 
pažadą įdarbinti įdarbinimo tarpi-
ninkus savo sistemoje. Šių specia-
listų įdarbinimas yra pagrindinis 
ir svarbiausias LKD siekiamybė. 
Turės darbo tarpininkai, jo bus su-
rasta ir kurtiesiems. Deja,  kol kas 
pažadas neįvykdytas.                                     

 
 Įdarbinimo čempionė
Visi įdarbinimo tarpininkai 

dirbo gerai, bet, pasak projekto 

administracijos, labiausiai išsisky-
rė vilnietė Danguolė Dragūnienė. 
Projekto vadovė D. Michelevičienė 
apie specialistę kalbėjo: „Ji - mūsų 
čempionė. Jai pagelbėjo geras ges-
tų kalbos mokėjimas ir vadybinis 
talentas. Ji puikiai laviruoja tarp 
visų įdarbinimo grandžių: darb-
davio, kurčiojo ir kolektyvo, moka 
gesinti nesantaikos gaisrus.“ Per 
daugiau kaip trejus metus ji įdar-
bino 110 kurčiųjų. 

Dalydamasi patirtimi moteris 
kalbėjo: „Pajutau azartą, noriu šį 
darbą dirbti ir toliau. Norėdama 
kurčiuosius pritraukti, sukūriau 
vaizdinę medžiagą, kaip ateiti iki 
mano darbo kabineto. Techniškai 
tai įgyvendinti padėjo vienas iš 
mano klientų. Skelbimą įdėjome į 
youtube‘ą. Nebuvo lengva. 

Daug pastangų turėjau įdėti, 
kol įpratinau kurčiuosius atsiliep-
ti į SMS, registruotis, išaiškinau, 
kodėl to reikia. Nelengva buvo ir 
todėl, kad darbdaviai nesuprasda-
vo kurčiųjų siųstų žinučių. Rado-
me išeitį. SMS persiųsdavo man, 
o tada aš jiems paaiškindavau, ką 
kurčiasis nori pasakyti. 

Dabar darbdaviai dažnai ap-
sieina ir be manęs. Jie jau žino, 
kad svarbiausia akių kontaktas, 
susirašinėjimas. Dažni kontaktai 
su darbdaviais davė vaisių, vėliau 
jie patys siūlydavo darbo. Žino-
dama, kad kurtieji nemėgsta būti 
didelėje grupėje (pradeda pyktis), 
stengiausi jų nesutelkti vienoje 
vietoje.“                 

               
Vertina įvairiai

Darbdavių atstovė Virginija 
Kairienė, UAB PAKVIL direktorė, 
įdarbinusi net 17 kurčiųjų, teigė, 
kad išgyveno įvairių akimirkų. Bu-
vo momentų, kai norėjosi atleisti 
visus kurčiuosius ir daugiau netu-
rėti su jais jokių reikalų. Ypač kai 
stodavo darbas dėl pernelyg ilgų 
jų pokalbių. Bet, pasak vadovės, 
kai ji įvertindavo rezultatus, pa-
aiškėdavo, kad naudos daugiau nei 
nuostolių. Ir taip kurtieji bendro-
vėje jau dirba 2 metus. Juos atvedė 
į įmonę Danguolė.

 Ekspertės rezutatai
Doc. Audronė Zubavičienė 

pradėjo nuo komplimento. Esą ne 
kiekvienas projektas išdrįsta įsi-
leisti „žvilgsnį iš šalies“, t. y. išorinį 
ekspertą. Ekspertė apžvelgė pačios 

vykdytas tris  projekto dalyvių ir 
darbdavių apklausas. Iš 6 projek-
tu aprėptų miestų geriausiai kur-
čiuosius įdarbinti sekėsi Vilniui 
(50 proc. visų asmenų), Kaunui 
(21 proc.), Klaipėdai (10 proc.). 
Įdomu, kad pagal santykinius ro-
diklius Kaunas aplenkė Vilnių. 
Daugiausia asmenų buvo įdarbinta 
UAB ir savivaldybių įmonėse. Pa-
gal profesijas dažniausiai siūlytas 
valytojo (28 proc.) ir pakuotojo 
darbas (10 proc.), bet iš viso pro-
fesijų sąraše susidarė net 48 pozi-
cijos. Didžiausias pasiūlytas atlygis 
– 2000 litų, mažiausias – 200 litų. 
Nenuostabu, kad dėl to kurtieji 
vidutiniškai labiausiai buvo paten-
kinti darbo sąlygomis, o mažiau-
siai – darbo užmokesčiu. Įdarbini-
mo lyderis – BSS grupė (59 asm.); 
iš viso sąraše – 162 įmonės.

Darbdaviai teigė, kad daugiau-
sia apie kurčius darbuotojus suži-
nojo įdarbinimo tarpininkams tie-
siogiai su jais susisiekus. Ekspertė 
apskaičiavo, kad dėl tarpininkų 
paslaugų darbuotojų paieškų są-
naudos darbdaviams sumažėjo 
dviem trečdaliais. Dėl to darbda-
viai ateityje pageidavo nuolat nau-
dotis tarpininkų paslaugomis. 80 
proc. kurčiųjų taip pat teigiamai 
vertino jų paslaugas.

Ekspertė pateikė 5 rekomen-
dacijas. Tai bedarbio krepšelio 
įteisinimas; išmokų bedarbiams 
ir neįgaliesiems sureguliavimas 
siekiant didinti motyvaciją dirbti; 
darbo sąlygų apribojimų neįgalie-
siems peržiūrėjimas ir pritaikymas 
realiam gyvenimui; ankstyvasis 
kurčiųjų profesinis orientavimas 
bei darbo etikos mokymas; kryp-
tingas teigiamų nuostatų į neįga-
liųjų darbą formavimas. Tai atei-
ties veiklos gairės valdžios institu-
cijoms ir kurčiųjų sistemai.                                       

Klausantis projekto rengėjos 
S. Litvinaitės, vyriausiosios įdarbi-
nimo tarpininkės Sigitos Astraus-
kaitės, projekto viešųjų pirkimų 
organizatorės ir įdarbinimo tarpi-
ninkės asistentės Aušros Muraus-
kienės pranešimų, ESF agentūros 
projekto vadovės Rūtos Raguliū-
nienės projekto vertinimo, VTM-
RC direktorės Ernestos Konoval-
čik minčių ir kt., buvo akivaizdu, 
kad pasiekti labai ambicingi rezul-
tatai.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

1 val. darbą naktį – dviem. Kor-
telės nėra vardinės, todėl kurtieji 
talkina vieni kitiems – tas, kuriam 
paslaugų reikia mažiau, likusias 
nepanaudotas valandas atiduoda 
draugams. Vertėjas „kreditines 
korteles“ pateikia savo įstaigos bu-
halterijai. Ten jam skaičiuojamas 
atlyginimas.

Slovėnijoje dirba 45 gestų 
kalbos vertėjai. Visi jie dirba pri-
vačiai. Jie aptarnauja tik užsiregis-
travusius gestų kalbos vartotojus. 
Tokių vartotojų Slovėnijoje yra 
apie 1000. 

Kurčiasis turi galimybę iš ver-
tėjų sąrašo išsirinkti jam labiausiai 
tinkantį specialistą. Vertėjo darbo 
savaitė – 42 val. Geri vertėjai turi 
daug darbo ir gauna solidų dar-
bo užmokestį. P. Petra patvirtino, 
kad vertėjai ir kurtieji Slovėnijoje 
bendrauja pagarbiai, kaip lygus 
su lygiu. Jie dirba pagal slankųjį 
grafiką. P. Petra teigė, kad vertė-
jų kontrolė labai griežta. Jų šalyje 
neįprasta, kad vertėjai kurtiesiems 
diktuotų savo sąlygas.  

2007 m. Slovėnija patvirtino 
gestų kalbos vertėjo darbo įkai-
nius. Pvz., darbo dienomis už 20 
min. trukmės vertimą vertėjas 
gauna 14,19 EUR, o už ilgesnį nei 
20 min. nepertraukiamą vertimą – 
25,54 EUR, savaitgalių ir švenčių 
dienomis už vertimą atitinkamai 
17,03 EUR ir 30,65 EUR, už dar-
bą naktį atitinkamai 21,28 EUR ir 
38,31 EUR.

 Iš tikrųjų mokėjimo tarifai yra 
dar labiau diferencijuoti. Pvz., vie-
naip mokama už darbą nuo 8 iki 
14 val. (mažiausiai), nuo 14 iki 20 
val. ir pan.

Tiems kurtiesiems, kurie ne-
nori ar negali naudotis brangiomis 
kontaktinių vertėjų paslaugomis, 
yra sukurta Slovėnijos skubaus 
telefoninio vertimo tarnyba. Čia 
teikiamos nuotolinio vertimo pa-
slaugos. Kaip minėta, aptarnau-
jami tik užsiregistravę vartotojai.  
Skambindami jie privalo įvesti ati-
tinkamus atpažinimo kodus. Čia 
kurtiesiems kainuoja tik skambini-
mo paslauga.

Slovėnai neturi nė vienos 
aukštosios mokyklos, rengiančios 
vertėjus. Jie rengia tik nedidelės 
apimties – 50, 60 val. vertėjų gestų 
kalbos kursus. Jų kaina – nuo 260 
eurų. Baigę kursus ir sėkmingai iš-
laikę testus asmenys įgyja vertėjo 
licenciją.   

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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Susitikimas po 40 metų

Birželio 16 d. Panevė-
žyje vyko buvusio Vilniaus 
kurčiųjų mokyklos internato 
X laidos moksleivių jubilie-
jinis susitikimas.

Dalyvavusios susitikime šios 
laidos buvusios  moksleivės Da-
lios Zitos Rudokaitės įspūdžius 
iš šventės užrašė neetatinė „Aki-
račio“ korespondentė Aldona 
Gema Stankevičienė

Jie visada buvo kartu. Iš klasės 
į klasę. Vienas kitą gerai pažinojo 
ir suprato. Ir dabar supranta. Kai 
kurių iš jų jau nebėra.

Mokydamiesi dauguma pa-
sižymėjo įvairiose sporto šakose. 
Šios klasės mergaičių krepšinio 
komanda buvo stipriausia moky-
kloje! Įveikdavo aukštesnių klasių 
mokines, nurungdavo susitiki-
muose su girdinčių mokyklų ko-
mandomis... Kelios mergaitės da-
lyvaudavo mokyklos saviveikloje, 
bandė jėgas balete, lankė šokių 
būrelį.

Ir išėjus į gyvenimą, jų ryšys 
nenutrūko – bent kas kelinti metai 
rengdavo pasimatymus, nes vis su-
sikaupdavo įspūdžių, kuriais norė-
josi pasidalyti.

Birželio 16 d. vykęs susitiki-
mas neeilinis – 40 metų, kai jie 
baigė mokyklą. Dar vis susibu-
riantys, norintys kartu pabūti.

Jubiliejinis susitikimas prasi-
dėjo iškyla prie Nevėžio, visi kartu 
pasidžiaugė srauniai vingiuojančia 
upės tėkme (kaip ir gyvenimo), 
gražia krantine. Po to organizuo-
ta pažintinė ekskursija į Lietuvos 
bajorų karališkosios sąjungos 
(LBKS) bajoro kolekcininko Kle-
menso Sakalausko privatų muzie-
jų Panevėžio seniūnijoje, Piniavos 
kaime. Visus sužavėjo eksponatų 
gausa, kokybė, įdomus išdėstymas. 
Tai – istorija, puikus palikimas 
ateities kartoms. Kai tiek pamaty-
ta - nebuvo gaila čia palikto laiko! 

Visi tikino, kad tikrai buvo 
verta atvykti. Verčiant į gestų kal-

bą talkino klasės draugės Laimos 
vyras panevėžietis Julius Barisevi-
čius.

Sumanių organizatorių Lai-
mos ir Juliaus Barisevičių, Rimos 
Nakvosienės pastangomis toliau 
iškilminga šventė tęsėsi kavinėje 
„Žiogelis“. Kiekvienas turėjo ga-
limybę pasidalyti prisiminimais 
iš gyvenimo, Vilniaus kurčiųjų 
mokyklos laikų. J. Barisevičius pa-
demonstravo šioms iškilmėms su-
montuotą filmuką, kuriame sudėta 
keturių dešimtmečių nuotraukos 
bei nuotraukos iš mokyklos laikų. 
Šventėje dalyvavo buvę mokiniai: 
L. Barisevičienė, R. Nakvosienė, 
D. Z. Rudokaitė, Česė Jonikaitie-
nė, Zita Ivanauskienė, Gediminas 
Strumskis, Algis ir Danguolė Vil-
manai, Mečislav Stapurevič. 

Maloniausia buvo matyti tai, 
kad yra paslaptingas ryšys, kad 
visi dar stiprūs ir energingi, trykš-
tantys ne pagal metus išlikusiu 
jaunatviškumu.

Vėliau pagal numatytą šven-
tinę programą visi aplankė Pane-
vėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinę mokyklą (PKNPM). 

Juos pasitiko mokyklos direktorė 
Danutė Kriščiūnienė. Direktorė 
pati aprodė mokyklos patalpas. 
Visus stebino sterili švara ir tvar-
ka, mokymosi priemonės, kurių 
jie mokydamiesi niekada neturėjo. 
Vienbalsiai visi sakė, kad laimingi 
tie, kurie dabar čia mokosi. Len-
tynose išrikiuotos sportininkų 
taurės, meniški rankdarbiai ir kiti 
laimėjimai rodo aukštus mokyklos 
pasiekimus. „To, ką išvydome, nie-
kada nepamiršime“, - kartojo dau-
guma.

Direktorė papasakojo, iš kur 
gauta lėšų įrenginiams, remontui, 
klausos negalią turinčių mokinių 
gerovei kelti. Panevėžietė L. Bari-
sevičiėnė klasės draugams papa-
sakojo apie energingos, sumanios 
mokyklos vadovės kovą dėl PKN-
PM egzistencijos. 

Už nuoširdų svetingumą Lai-
ma direktorei įteikė prisiminimo 
dovanėlę, Dalia Zita - knygelę 
„Gražus tai kraštas“ – apie rašyto-
jo J.Tumo–Vaižganto tėviškę. Visi 
pabuvo ir direktorės kabinete, įsi-
amžino nuotraukoje.

 „Mus palydėjusi mokyklos va-

dovė dar ilgai stovėjo prie durų ir 
mojo“, - mena Dalia. 

Paskutinė šventės dalis vyko 
R. Nakvasienės brolio sode. Į pa-
simatymą paprašyta atėjo Laimos 
motina Rita Petravičienė. Anks-
čiau daug su mokiniais bendra-
vusi, dirbusi gydytoja – laborante, 
ji sunkiai susirinkusius atpažino. 
Suprantama,tiek daug metų nu-
plaukė, kai ji lankydavosi pas du-
krą mokykloje. Išmintinga mote-
ris, turinti daug žinių ir didelę gy-
venimo patirtį, ir dabar vėl gelbėjo 
visus patarimais. Pati atrodė guvi, 
geros atminties. Visiems stebintis 
išdavė savo gyvenimo paslaptį: ji 
nepasiduodanti laiko tėkmei! Vi-
sada pasitempusi, pasipuošusi, 
mylinti gyvenimą ir prasmingai 
leidžianti laiką.

O dabar visi sugrįžę į namus 
stebisi, kaip greitai prabėgo tas lai-
kas! Kaip ir pati jaunystė, gyveni-
mas. Juk visiems po 60 metų!

O gal reikia sakyti... tik po 60 
metų. Ir iki kito malonaus susiti-
kimo.

    Aldona STANKEVIČIENĖ

Susitikimai

Jubiliejinio susitikimo dalyviai svečiuose pas PKNPM direktorę D. Kriščiūnienę.

Ištikimi surdopedagogo profesijai
Į respublikinę konfe-

renciją „Surdopedagogo 
žvilgsnis į šiandieninę kur-
čiųjų sistemą“ bei paminėti 
2002 metų surdopedagogų 

laidos 10-mečio šios srities 
specialistai rinkosi Piniavoje 
(Panevėžio r.), nuostabia-
me gamtos prieglobstyje 
įsikūrusiame kolekcininko 

Klemenso Sakalausko sody-
boje-muziejuje.  

Konferencija -  
netradicinėje aplinkoje
„Atsisakėme salės ir multime-

dijos, nes tik netradicinėje aplin-
koje gimsta naujos mintys ir idė-
jos, kaip dar efektyviau dirbti, ko-
kių imtis naujovių šiuo sudėtingu 
laikotarpiu, kai keičiasi mokyklų 
statusas, mažėja finansavimas“, – 
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Panevėžiečiai džiugino ir stebino biržiečius
Biržų pilies salėje biržiečius 

sukvietė Panevėžio kurčiųjų rea-
bilitacijos centro saviveiklininkai. 
Gausiai susirinkę klausytojai ne-
gailėjo „plojimų“ senjorų Zigmo, 
Genės, Irenos humoristiniam šo-
kio vaizdeliui „Ėjo senis lauko ar-
ti“, šokio kompozicijai „Parke“ ar 
„Damos ir kaubojus“. Jaunosios 
Rasa, Ineta, Jovita, Mažvilė ir Sa-
manta vos spėjo keisti kostiumus: 
apsirengusios baltai šoko „Baltų 
žiedų puokštę“, o po kelių minu-
čių, jau persirengusios čigonėmis, 
trypė ugningą čigonišką šokį. So-
listė Jovita atliko imitacinę dainą 
„Mamai“, Rasa – „Kai tu šalia“. 

Žiūrovams labai patiko Laisvi-
do Jakiūno atliekamos imitacinės 
dainos.  Anot  „Biržiečių žodžio“, 
vaikinas gimęs scenai. 

Šiame laikraštyje rašoma: 
„Kai koncerto pabaigoje visi vado-
vės G. Sipavičienės atlikėjai kartu 
atliko „Ant kalno mūrai“, norėjosi 
pritarti solistams. Ne tik puikiai 
žinomais šios liaudies dainos žo-
džiais, bet ir gestais: jau ėmėme 
suprasti, kaip parodyti ženklais 
„mūras“, „kalnas“, „joja“, „kelkis“, 
„motinėlė“, „dukra“.

Likimo brolius aktyviai palai-
kė ir renginiu nepaprastai džiau-
gėsi Biržų neįgalieji. Per kiekvieną 

pasirodymą salė prisipildydavo 
šypsenų, fotoaparatų blyksčių ir į 
viršų kylančių „saulučių". Ne vie-
no akyse tvenkėsi ašaros, o rengi-
niui pasibaigus tokių pasirodymų 
neregėję girdintieji sakė, kad kur-
tieji turi kur kas geresnę klausą nei 
dauguma šių dienų popmuzikos 
„žvaigždžių". 

Už pilyje suskambusią širdžių 
muziką svečiams biržiečių var-
du dėkojo Pagyvenusių žmonių 
asociacijos pirmininkė Danutė 
Martinkėnienė, savivaldybės So-
cialinės paramos skyriaus vedėja 
Eugenija Prokopovičienė, mero 
pavaduotoja Stasė Eitavičienė. 

PKRC direktorė A. Juciuvienė 
džiaugėsi, kad koncertas pavyko: 
„Buvome maloniai nustebinti ir 
sujaudinti susirinkusiųjų gausa. 
Labai patiko šiltas, draugiškas pri-
ėmimas. Esu nuoširdžiai dėkinga 
Biržų rajono savivaldybės admi-
nistracijos Socialinės paramos 
skyriaus vedėjai E. Prokopovičie-
nei ir kitiems darbuotojams už 
rūpestį. Įspūdinga, turtinga Biržų 
pilis-muziejus ir gamta paliko ne-
išdildomą įspūdį visiems mūsų sa-
viveiklininkams.“ 

Parengta pagal „Biržiečių žo-
dį“ ir www.siaure.lt inf.

teigė viena iš šio renginio organi-
zatorių Panevėžio kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų pagrindinės moky-
klos (PKNPM) direktorė Danutė 
Kriščiūnienė. 

Netradicinė konferencija pra-
sidėjo nuotaikinga ir jaudinančia 
VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilita-
cijos centro ir PKNPM artistų me-
nine programa (vadovė Genovaitė 
Sipavičienė), kuri buvo parodyta 
nuostabiame gamtos fone, nepa-
būgus krapnojančio lietaus. 

Kadangi konferencija buvo 
skirta ir 2011-2012 mokslo metų 
užbaigimui, į renginį buvo pa-
kviesti ir Panevėžio kurčiųjų  rea-
bilitacijos centro (PKRC) atstovai. 
Anot mokyklos direktorės,  tai 
partneriai, su kuriais PKNPM, 
rengdama įvairius renginius, ben-
dradarbiauja nuolat. Ta proga su 
gražiu jubiliejumi buvo pasveikin-
ta PKRC direktorė Alina Juciuvie-
nė.

Vėžinosi automobiliu,
 dalijosi prisiminimais
Konferencijos dalyvius pa-

sitiko ir pasveikino pats sodybos 
šeimininkas, Lietuvos bajorų są-
jungos narys K. Sakalauskas. Sve-
čiams jis maloniai parodė baldų, 
skrynių, raktų, spynų, ąsočių, gra-
mofonų, armonikų ir dar daugelio 
kitų rakandų ir prietaisų kolekci-
jas. 

Tačiau didžiausią įspūdį vi-
siems padarė ypatingas kolekci-
jos eksponatas – tai 1931 m. JAV 
pagamintas prabangus automobi-
lis, kuriuo, kuriant garsųjį filmą 
„Krištatėvis“ važinėjo pagrindinis 
filmo herojus. 

 Beje, šiuo įspūdingu automo-

biliu K. Sakalauskas  pavėžino ir 
konferencijos dalyvius. 

Po edukacinės programos 
renginio dalyviai buvo pakviesti į 
senovinę klėtį, kurioje pasivaišinę 
PKNPM puikių virėjų paruoštais 
gurmaniškais užkandžiais prisi-
minė studijų metus. Tylos minute 
buvo pagerbta per anksti Anapilin 
išėjusi kolegė iš Kauno Renata Mi-
šeikienė. 

Prieš dešimtmetį iš 22 baigu-
siųjų surdopedagogikos studijas į 
konferenciją atvyko vilnietė Rūta 
Vyšniūnienė, šiaulietės Vanda Juo-
zaitienė, Jolita Uljanovienė, Rūta 
Markauskienė, kėdainietė Eglė 
Leikuvienė, buvęs raseiniškis,  o 
dabar vilnietis Tadas Astrauskas 
bei šį renginį organizavę panevė-
žiečiai: D. Kriščiūnienė, Lina Bar-

tnykienė, Vilius Glušokas.
Konferencijoje kalbėdama Lie-

tuvos kurčiųjų ir neprigrdinčiųjų 
ugdymo centro surdopedagogė  
R. Vyšniūnienė taip pat pasidžiau-
gė, kad prieš dešimt metų surdo-
pedagogo kvalifikaciją įgiję kole-
gos buvo ir liko tokie pat draugiš-
ki, aktyvūs, visi ir toliau dirba pa-
sirinktoje srityje. Daugelis jų kaip 
geri specialistai dabar yra  žinomi 
ne tik savo įstaigose, bet ir šalyje. 

R. Vyšniūnienė negailėjo gerų 
žodžių ir konferencijos iniciatorei 
bei organizatorei D. Kriščiūnienei. 

„Labai smagu buvo matyti, 
kad mokyklos direktorė turi su-
būrusi tokią šaunią komandą, ku-
ri jai padeda surengti įsimintinus 
renginius. Puiki mintis buvo orga-
nizuoti konferenciją neoficialioje 

aplinkoje. Muziejus – ideali vieta 
pabendrauti, praplėsti akiratį“, – 
sakė R. Vyšniūnienė. 

Anot jos, malonu matyti, kad 
mokykla ir Kurčiųjų reabilitacijos 
centras dirba ranka rankon. Jau-
čiama, kad abi bendruomenes sie-
ja šilti santykiai. 

Baigiantis įdomiai popietei vi-
si dalyviai priėmė vieningą spren-
dimą – po dešimties metų vėl susi-
tikti šioje puikioje sodyboje –mu-
ziejuje.  

„Sunkų darbą dirbantys, bet 
labai šilti, įdomūs žmonės. Paliko 
puikų įspūdį“, – išlydėdamas sve-
čius sakė sodybos-muziejaus šei-
mininkas. 

Laima LAPĖNIENĖ

Surdopedagogai kartu su Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro saviveiklininkais ir  sodybos šeimininku, Lietuvos 
bajorų sąjungos nariu K. Sakalausku.
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Renginį imituojama daina 
„Į dangų“ pradėjo meno šventės 
vedėjos - kaunietės Gintautė Pu-
gačiauskaitė ir Agnė Tvarijonaitė. 
Sveikinimo žodį tardama Kau-
no kurčiųjų reabilitacijos centro 
(KKRC ) direktorė Jūratė Puga-
čiauskienė priminė, kad pirmasis 
respublikinis kurčiųjų meno fes-
tivalis vyko prieš 45 metus prie 
Kauno marių. Mūsų tikslas tas 
pats – puoselėti ir vystyti kurčių-
jų kultūrą. Direktorė pasidžiaugė 
draugijos narių darna. Džiaugtis 
buvo kuo – didelė „Combo“ kavi-
nės salė buvo pilna žiūrovų. Savo 
apsilankymu meno šventę pagerbė 
LKD prezidentė Roma Klečkovs-
kaja, Kauno miesto savivaldybės 
tarybos narys Gintautas Laba-
nauskas, G.Labanausko labdaros 
ir paramos fondo narė Edita Vait-
kūnienė, Panevėžio kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų mokyklos direktorė 
Danutė Kriščiūnienė, UAB „Neve-
resta“ direktorius Kazimieras Zy-
bartas, viešnia iš Slovėnijos Petra 
Rezar.

KKRC už ilgametį bendra-
darbiavimą ir paramą kurčiųjų 
bendruomenei G. Labanausko 
labdaros ir paramos fondo kolek-
tyvą, UAB „Neveresta“ direktorių 
K. Zybartą apdovanojo padėkos 
raštais. 

Kolektyvų pasirodymai
Be šventės šeimininkų, kau-

niečių, į renginį atvyko Klaipėdos, 
Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus ko-
lektyvai. 

Nuotaikingai buvo pristatytas 
laivu atplaukusių Klaipėdos savi-
veiklininkų būrys. Žiūrovų dėmesį 
pavergė Arnesto Karpausko ir Zi-
nos Kudirkienės imituojama daina 
„Sodžiaus jovarai“, įsiminė Vytau-
to Dauginsko estiškai imituojama 
daina, klaipėdiečių vaidyba, šo-
kiai. O bendrą pasirodymą vaini-
kavo kolektyvo imituojama daina 
„Žemė Lietuvos“. Tautiniu, idėji-
niu akcentu tapo scenoje iškelta 
Trispalvė, prie sceninių kostiumų 
pritaikytos trispalvės apyrankės. 

 Vilniaus kurčiųjų reabilita-
cijos centro liaudies teatro „Mi-
mika“ aktoriai parodė ištrauką iš 
naujausio spektaklio „Apkabink 
kylantį“.Gegužės mėnesį žmonių 

su negalia organizuotame festi-
valyje „Begasas“ kolektyvas lai-
mėjo trečiąją vietą. Tie, kas bent 
kiek domisi teatru,vertindami 
šio spektaklio pasisekimą, turėjo 
pastebėti puikią aktorių vaidybą, 
gerai apgalvotus sceninius rūbus. 
Scenarijaus autoriai ir režisieriai –  
T. Varnas ir J. Mažeikienė. Ben-
drame vilniečių pasirodyme daly-
vavo: Igoris Kulčickis, Eglė Bogda-
navičiūtė, Jovita Jasionytė, Marijo-
nas Karmaza, Nijolė Karmazienė, 
Daiva Skavronskytė, Edita Lapins-
kaitė, Genovaitė Vangalytė, Milda 
Meilutė, Rožė Pliuškytė ir kiti.

Atvykę autobusu scenoje pasi-
rodė meno vadovės Genovaitės Si-
pavičiėnės vadovaujami Panevėžio 
saviveiklininkai. Žiūrovus žavėjo 
Laisvido Jakiūno imituojamos dai-
nos „Niekada, niekada“, „Ant kal-
no mūrai“, jo „Šventinis šokis“ su 
merginomis - Rasa Rutkauskaite, 
Ineta Černeckyte, Jovita Sermo-
nyte. Gerą nuotaiką kėlė Genės ir 
Zigmo Adašiūnų bei Irenos Jackū-
nienės sceninis pasirodymas. 

Ne mažiau žavėjo visus ir  į 
sceną pakviesti saviveiklininkai 
iš Šiaulių. Per salę nusirito juoko 
banga stebint ištrauką iš pantomi-
mos spektaklio „Amerika pirty-
je“. Patraukė šmaikšti Monikos ir 
Antano Lekavičių, Jono Girdžiu-

šo, Lino Gromicko, 
Redos Matulienės, 
Ritos Garbraitės 
vaidyba. Darniam 
Šiaulių raiškiojo 
judesio „Saulė“ tea-
trui vadovauja Vir-
ginijus Dargis. 

Š e i m i n i n k a i 
pagrindinę savo 
programą parodė 
paskutiniai. Dėmesį 
prikaustė Kęstučio 
Vaišnoro ir Mykolo 
Balaišio imituojama 
daina „Kauno ry-
tas“. Į sceną lipo sa-
vo porų ieškodami 
linksmi pagyvenu-
sių šokių kolekty-
vo vyrai. Renginio 
vedėjai pranešus, 
kad iš Egipto nu-
si leido lėktuvas 
scenoje frakuo-
tas ir su cilindru 
dainą „Ameriko-
nas grįžo“ imitavo  

K. Vaišnora. Ar ne daugiausia 
ovacijų pelnė Kauno „Bobutės“? 
Vaidmenis kūrė: J.Urbaitė, J. Mi-
lišauskienė, R. Linkevičiūtė, V, 
Kirvaitis. O Marytės Valiulienės 
aktoriniai gebėjimai prajuokino ir 
didžiausius rimtuolius.

Dar vienas lėktuvas iš Sibiro 
parskraidino lietuvių moterų tau-
tinių šokių kolektyvą ir Mykolą. 
Labai nenorėję išleisti gražuolių 
moterų, sibiriečiai vyrai pralaimė-
jo – jos ištikimos lietuviams, ypač 
Mykolui. Nauju tonu nuskambėjo 
Mykolo Balaišio imituojama dai-
na „Lietuva“, šoko moterų tautinių 
šokių kolektyvas. Tarp pasirody-
mų savo poeziją-miniatiūras gestų 
kalba pristatė Rūta Mingailaitė ir 
Erika Jočytė.

Padėkos ir dovanos
Po pasirodymų KKRC direk-

torė J. Pugačiauskienė padėkos 
raštu ir gėlėmis apdovanojo LKD 
prezidentę R. Klečkovskają. Už 
dalyvavimą meno šventėje padė-
kos raštai, šakočiai, gėlės įteikta 
Klaipėdos, Vilniaus, Panevėžio, 
Šiaulių, Kauno kolektyvams, šven-
tės rėmėjams – UAB „Neverestai“, 
firmai „Tarp gėlių“, „Combo“ klu-
bo kolektyvui, G.Pocienės firmai 
„Magonija“ . Už savanorišką pa-

galbą organizuojant meno šven-
tę padėkos raštai ir dovanėlės 
įteiktos ir patiems aktyviausiems 
kauniečiams: R. Mingailaitei, R. 
Plukaitei, M. Banytei, K. Vaišno-
rai, M. Balaišiui, A. Sinkevičienei. 
Už įspūdingą renginį dėkojo ir at-
minimo dovanas organizatoriams 
teikė Klaipėdos, Vilniaus, Panevė-
žio, Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos 
centrų vadovai.

Pasibaigus apdovanojimams 
KKRC vadovė J. Pugačiauskienė 
perdavė padėklą su degančiomis 
žvakutėmis Mažeikių rajono kur-
čiųjų draugijos pirmininkei Au-
dronei Šimkuvienei – jos vadovau-
jamai organizacijai suteikta garbė 
ateinančiais metais rengti respu-
blikinę meno šventę. 

Susibūrimai ir linksmybės 
po koncertinės programos

Po oficialios renginio dalies 
vieni grupelėmis patraukė prie 
šalia tyvuliuojančio Nemuno, kiti 
vaišinosi kavinėje, džiaugėsi poeto 
Gintauto Labanausko dovanoto-
mis knygomis – paskutiniu eilių 
rinkiniu „Aš sugrįšiu“. 18 valan-
dą tarp miestų kolektyvų vyko 
komandinės varžybos „Visi kar-
tu“. Joms vadovavo Kauno rajono 
kurčiųjų pirminės organizacijos 
pirmininkas K. Vaišnora, KKRC 
psichologė Karolina Korzūnienė. 
Nugalėtojams, vilniečiams, įteik-
tas šakotis.

Vėliau visi būrėsi stebėti palei-
džiamų dangaus žibintų, mėgstan-
tys šokti rinkosi į šokių vakarą.

Renginys buvo verčiamas į 
gestų kalbą, lietuvių kalbą ir tarp-
tautinę gestų kalbą. 

Talkino visas būrys Kauno 
apskrities gestų kalbos vertėjų 
centro vertėjų: direktorės pa-
vaduotojas Arūnas Bražinskas, 
vyriausioji vertėja Dalė Nevar-
dauskienė, vertėjos: Aleksandra 
Šablevičienė, Rima Montvilienė ir 
Loreta Veličkaitė.

Renginio rėmėjai Lietuvos 
kurčiųjų draugija, Gintauto Laba-
nausko labdaros ir paramos fon-
das, UAB „Neveresta“, G. Pocienės 
firma „Magonija“, VšĮ „Combo 
Muzikos agentūra“, firma „Tarp 
gėlių“. 

Aldona STANKEVIČIENĖ 

Tradicinė meno šventė KauneŠventė

Mažeikių kurčiųjų draugijos pirmininkės A.Šim-
kuvienės rankose - degančios žvakutės – jos 
vadovaujamai organizacijai suteikta garbė 
ateinančiais metais rengti respublikinę meno šventę. 
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Anglų kalbos žiniomis 
Kauno taikomosios dailės 
mokyklos moksleivis Min-
daugas Jurkša yra geriau-
sias ne tik tarp savo likimo 
draugų, bet ir tarp visų 
kitų Lietuvos abiturientų. 
Mindaugo valstybinis anglų 
kalbos egzaminas įvertintas 
100 balų. Tai nepaprastas 
pasiekimas.

Šia proga pateikiamas neeta-
tinės „Akiračio“ korespondentės 
Aldonos Gemos Stankevičienės 
interviu su M. Jurkša.

Pirmiausia sveikiname tave 
išskirtinės sėkmės proga! Kol dar 
neišblėsęs pasisekimo džiaugs-
mas, papasakok, kokiomis pa-
stangomis tą pasiekei, kas lėmė, 
kad esi tarp geriausiųjų ? 

Jei atvirai, to, kad išlaikysiu 
pačiu geriausiu rezultatu, nesitikė-
jau. Esu optimistas. Na, tikėjausi 
gauti 70–80 proc. Šimtukas – ma-
lonus siurprizas man! Valstybinį 
anglų kalbos egzaminą laikiau raš-
tu, viskas buvo aišku.

Papasakok apie tai, kada su-
sidomėjai anglų kalba, apie mo-
kytojus ir savo pastangas siekiant 
anglų kalbos žinių.

Anglų kalbą pradėjau mokytis 
nuo penktos klasės Kauno kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centre (KKNUC), kurį pradė-
jau lankyti nuo parengiamosios, 
nulinės klasės. Labai gaila, kad 
neprisimenu pirmos anglų kal-
bos mokytojos pavardės. Manau, 
daugiausia žinių gavau iš KKNUC 
anglų kalbos mokytojos Miglės 
Račaitės.

Su kokiomis problemomis 
tu, kaip neprigirdintis, susidū-
rei mokydamasis? Kokiu metodu 
mokė mokytoja?

Mokytoja aiškindavo šneka-
mąja lietuvių bei lietuvių gestų 
kalba, pasitelkdama mokomąsias 
priemones. Pamokos vykdavo an-
gliškai kalbant „gyvai“, taip didėjo 
įgūdžiai. Bet vėliau aš pats sugal-
vojau žinias plėsti per kompiuterį, 
taip pat per televiziją žiūrėdamas 
filmus su subtitrais lietuvių kalba. 
Laiškais susirašinėjau su draugais, 
kalbančiais angliškai, gana dažnai 
klausydavausi angliškų dainų ir 
tokiu būdu savarankiškai tobuli-
nau anglų kalbą.

Baigęs KKNUC dešimt klasių, 
pradėjau mokytis Kauno taikomo-
sios dailės mokykloje. Čia anglų 
kalbos mokė mokytoja Asta Au-
gustinavičienė.

 O kaip sekėsi laikyti kitus 
egzaminus? Gal jau turi konkre-
čius ateities planus? Pastebėjau, 
kad labai gerai rašai, aiškiai reiš-
ki mintis.

Dar nežinau visų egzaminų re-
zultatų. Dėl lietuvių kalbos proble-
mų neturiu. Kaip tik šiandien su-
žinojau, kad mano lietuvių kalbos 
egzaminas įvertintas devynetu. Šis 
rezultatas, manau, irgi yra geras. 
Nuo vaikystės mano taisyklingą 
tartį lavino girdinti močiutė, taip 
pat klausos negalią turintys tė-
vai. Jų padedamas lankiau Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų 
reabilitacijos ir ugdymo centrą 
„Lingua“. Pradėjus lankyti moky-
klą, ta linkme darbą tęsė KKNUC 
pedagogai.

Kaip ir visiems klausos nega-
lią turintiems moksleiviams, kiek 
prasčiau sekėsi matematika. 

Konkrečių planų dar neturiu, 
tačiau manau, kad mano gyveni-
mas bus surištas su sportu, nes be 
jo savęs jau neįsivaizduoju. Spor-
tuoti pradėjau dar KKNUC. Pra-
džioje plaukiojau, paskui kelerius 
metus lankiau krepšinio treniruo-
tes, bet mečiau...

Šia liga užsikrėtei nuo tėčio 
Europos bei pasaulio kurčiųjų 
krepšinio čempionatų prizinin-
ko, dabar žinomo krepšininko 
veterano, Lietuvos nusipelniusio 
trenerio?

Labai didžiuojuosi savo tėčiu! 

Tačiau man nepatiko, kad krep-
šinis - komandinis žaidimas. Esu 
žmogus, kuriam labiau tinka kliū-
tis įveikti pačiam. 2008 m. pra-
džioje susidomėjau rutuliu. Pra-
džia darbo - KKNUC, dabar tre-
niruojuosi Lietuvos kūno kultūros 
akademijos (LKKA) lengvosios 
atletikos manieže. Mane treni-
ruoja turintis patirties lengvosios 
atletikos treneris Leonas Maleckis. 
Nėra minties, kad galėčiau mesti. 
Sunki buvo pradžia, bet prie sun-
kumų taip pat galima įprasti. Juo-
lab turint siekius.

Žinau, kad esi Lietuvos kur-
čiųjų lengvosios atletikos rinkti-
nės narys. Tikiuosi, kad suminė-
si svarbiausius pasiekimus.

Taip, esu. Tačiau kol kas tais 
pasiekimais man nėra ko didžiuo-
tis. Yra pagrindinis varžovas Vyte-
nis Ivaškevičius. Jį po kelerių metų 
turiu aplenkti.

Po egzaminų dabar tau atos-
togos?

Taip, atostogos... nuo mokslų. 
Penkias dienas per savaitę treni-
ruojuosi. Taikomosios dailės mo-
kykloje esu pasirinkęs vizualinės 
reklamos gamintojo specialybę. 
Nuo rugsėjo lankysiu trečią kur-
są. Tai, ką jau moku ir išmoksiu, 
pravers. Dirbu su programomis, 
darau skrajutes, plakatus. Tačiau 
besimokant susidomėjimas blėsta. 
2013 m. baigsiu šią mokyklą.

Kaip suprantu, tavo mintyse 
nauji planai? Ketini jėgas bandy-
ti stodamas į LKKA?

Taip, nauji planai, bet dar ne-
konkretūs. Taip, jie surišti su spor-
tu. Laiko dar turiu svarstymams, 

reikia įvertinti savo galimybes, pa-
sitarti su artimaisiais. Kol kas tu-
riu daug treniruotis. Jau supratau, 
kad norint geresnių pasiekimų rei-
kia tvirtos valios, įdėti daug darbo 
ir pastangų.

Gal papasakosi, kaip tau vis 
dėlto pavyko įveikti klausos ne-
galią, lygiuotis mokykloje su 
girdinčiaisiais. Ar tu naudojiesi 
klausos aparatu?

Mokykloje stengiuosi sėdėti 
pirmame suole. Per pokalbį kar-
tais tenka paprašyti, kad pakarto-
tų. Klausos aparatu nesinaudoju, 
kalbantis stengiuosi sekti pašne-
kovo akis ir lūpas. Žinau, kad 
klausa silpsta... 

Kaip tave paveikė šio egzami-
no rezultatai?

Aišku, teigiamai. Turiu progą 
įsitikinti, kad mano pastangos, do-
mėjimasis šia kalba davė rezultatą. 
Kol kas mažai rūpi žmonių dė-
mesys, bet gerai mokėti užsienio 
kalbą naudinga. Belieka ir toliau 
plėsti žodyną, lavinti taisyklingą 
tartį. Džiaugiuosi ir lietuvių kal-
bos rezultatu – gerai mokėti savo 
valstybės kalbą tiesiog privalu. 

Sėkmės įgyvendinant ateities 
planus. Ačiū už pokalbį.

Kaip informavo Kauno miesto 
savivaldybės Švietimo ir ugdymo 
skyriaus Formaliojo švietimo pos-
kyrio vyriausioji specialistė Zita 
Blėdienė, šiemet valstybinį anglų 
kalbos egzaminą Kaune laikė 2437 
abiturientai. 46 iš jų įvertinti šim-
tukais. Labai džiugu, kad tarp jų 
didžiausią įvertinimą gavo ir mū-
sų draugijos narys, Kauno taiko-
mosios dailės mokyklos moksleivis 
M. Jurkša. Daugiausia šimtukų iš 
Kauno gavo: Technologijos uni-
versiteto gimnazijos atstovai, J. 
Jablonskio, Jėzuitų, „Varpo“, J. Ba-
sanavičiaus, „Rasos“ vidurinių mo-
kyklų abiturientai.

Kaip teigė Nacionalinio egza-
minų centro direktorius Saulius Zy-
bartas, Lietuvoje 100 balų iš anglų 
kalbos egzamino gavo 206 abituri-
entai.

Visoje Lietuvoje valstybinį 
anglų kalbos egzaminą pasirinko 
laikyti 19 130 abiturientų, bet lai-
kė 18 510. Egzamino neišlaikė 12 
jaunuolių, besimokiusių profesinėse 
bei vidurinėse mokyklose. Gimna-
zistai išlaikė visi.

Gavęs iš anglų kalbos egzamino 100 balų M. Jurkša buvo pats maloniai 
nustebintas.

Ugdymas  Malonus neprigirdinčio moksleivio siurprizas
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Ugdymas
Lietuvos kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo 
centrui (LKNUC) suteiktas 
gimnazijos statusas.

Svarbios datos
Iki šio centrui svarbaus įvy-

kio nueitas gana ilgas ir nelengvas 
kelias. LKNUC permainos pasta-
ruoju metu jau tampa sisteminiu 
reiškiniu. 2001 m. Vilniaus kur-
čiųjų internatinė mokykla išleido 
pirmąją abiturientų laidą. 2003 m. 
atlikta pastato renovacija; įkurtas 
socialinės integracijos ir konsul-
tavimo skyrius. 2005 m. ugdymo 
įstaigai suteiktas Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
vardas. 2005 m. pradėjo veikti in-
ternetinis LKNUC puslapis. 2006 
m. Centre įsteigtas gestotyros ir 
metodinių priemonių rengimo 
skyrius, 2010 m. pradėjo veikti iki-
mokyklinio ugdymo grupė. Nuo 
2010 m. centro patalpose veikia 
Vilniaus lopšelio-darželio ,,Užu-
piukas“ jaunesnio amžiaus vaikų 
grupė, kurioje ugdomi ir sutri-
kusios klausos ikimokyklinukai, 
turintys kochlearinius implantus. 
2011 m. įdiegtas elektroninis TA-
MO dienynas. Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centras 
stengiasi neišleisti iš akių perspek-
tyvos, nuolat telkia profesionalų 
komandą, grynina poreikius, to-
bulina vizijas. Centras imasi atsa-
komybės už kaitos procesą.

2012 m. gegužės 21 d. - dar 
viena svarbi data Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro bendruomenei. 

Remiantis 2011 m. kovo 17 d. 
priimtu Švietimo įstatymu, nuo 
2015 m. rugsėjo 1 d. atsisakoma 
vidurinės mokyklos tipo, o ben-
drojo lavinimo mokyklų tipai bus 
šie: pradinė mokykla, progimna-
zija, pagrindinė mokykla ir gim-
nazija. Iki to laiko turi būti baigta 
visų šalies mokyklų akreditacija.

Planuota mūsų mokyklos 
akreditacija vyko balandžio 24-27 
d. Vertinimo grupė atliko pasku-
tinių trejų mokslo metų LKNUC 
vidurinio ugdymo programos įgy-
vendinimo vertinimą ir Vidurinio 
ugdymo programos akreditacijos 
komisijai siūlė mūsų mokyklos 
programą akredituoti. Vertintojai 
patvirtino, kad privalomas kriteri-
jus yra vykdomas, mokykla surin-

ko 17 balų ir net 168 taškus iš 180 
galimų. Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centrui, vie-
nintelei šalyje vidurinio ugdymo 
mokyklai, 11 metų teikusiai šalies 
sutrikusios klausos moksleiviams 
vidurinio ugdymo paslaugas, šis 
aukštas įvertinimas reiškė viena – 
esame verti daugiau nei turime, t. 
y. gimnazijos tipo mokyklos statu-
so! Tai labai aukštas įvertinimas ir 
reikšmingas įvykis Lietuvos švie-
timo, ypač surdopedagogikos, is-
torijoje. 

Pasak ilgus metus LKNUC 
vadovaujančios direktorės G. Le-
peškienės, ,,norint kažko pasiekti 
pirmiausia reikia išmokti svajoti ir 
stengtis drąsiai tas svajones reali-
zuoti gyvenime“.

Vertinimo kriterijai
Pagal kokius kriterijus vyko 

LKNUC vidurinio ugdymo pro-
gramos vertinimas? Akreditacijos 
metu buvo atsižvelgiama į: trejų 
paskutinių mokslo metų 11-12 
klasių mokinių mokymosi sė-
kmingumą ir pasiekimus; moky-
klos darbuotojų pasirengimą orga-
nizuoti ugdymo procesą ir ugdyti 
pagal vidurinio ugdymo progra-
mą; mokinių klasių, grupių ir tvar-
karaščio sudarymo racionalumą; 
ugdymo turinio ir mokymosi for-
mų pasirinkimo galimybes; švieti-
mo pagalbą mokiniams; ugdymo 
proceso aprūpinimą; vadovavimą 
mokyklai; steigėjo paramą moky-
klai, besiruošiančiai akreditacijai.

Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centras yra 
ne tik ugdymo, bet ir metodinis 

centras, teikiantis pagalbą visų 
šalies mokyklų pedagogams ir 
specialistams, ugdantiems vai-
kus, turinčius klausos sutrikimų. 
Svarbus jo veiklos svertas - res-
publikiniai renginiai, seminarai, 
praktiniai mokymai, kuriuose vien 
per pastaruosius trejus metus būta 
per 200 dalyvių. Centro mokyto-
jai kasmet veda atviras pamokas 
šalies aukštųjų mokyklų studen-
tams bei Centro svečiams, skaito 
pranešimus Centro kolegoms, ša-
lies mokytojams bei užsienio sve-
čiams, rengia straipsnius spaudai, 
vadovauja studentų praktikai, ren-
gia specialiąsias mokymo priemo-
nes. Trumpai tariant, tai ugdymo 
įstaiga, ,,padedanti mokiniui gauti 
kokybišką išsilavinimą, supran-
tant jį kaip gebėjimą socializuotis 
visuomenėje, institucija su efekty-
viai besimokančia bendruomene, 
tikslingai ir planingai skleidžianti 
patirtį bei diegianti naujoves, ku-
rianti ir palaikanti pozityvias šiuo-
laikines mokymosi aplinkas“ (iš 
Centro vizijos).

Smagu konstatuoti, kad per 
tuos mokslo metus visi sutrikusios 
klausos mokiniai buvo pažangūs, 
nebuvo nė vieno, palikto karto-
ti programą. LKNUC 2009–2011 
mokslo metais vidurinį išsilavini-
mą įgijo visi 38 vidurinio ugdymo 
programą baigę mokyklos abituri-
entai. Išlaikytų brandos egzaminų 
dalis kasmet didėja, pvz., 2010 m. 
buvo 90,3 proc., o 2011 m. – jau  
97,5 proc. Centre besimokantys 
moksleiviai - aktyvūs įvairių olim-
piadų, konkursų, sporto žaidynių, 
COMENIUS, NORDPLUS Junior 

projektų dalyviai, kasmet laimi 
nemažai prizinių vietų, padėkos 
raštų, prizų.  

Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centre dirba pro-
fesionali ugdytojų komanda: visi 
mokytojai turi aukštąjį išsilavini-
mą ir pedagogo kvalifikaciją, įgiję 
kompiuterinio raštingumo pagrin-
dus. Iš 25 pagal vidurinio ugdymo 
programą dirbančių mokytojų net 
17 mokytojų savo kabinetuose turi 
kompiuterius, kitiems sudarytos 
sąlygos naudotis mokykloje esan-
čiais kompiuteriais. Ugdymo pro-
cese naudojami 46 kompiuteriai, 
kurių operacinė sistema ne senes-
nė nei Windows XP. Centre de-
šimčiai 9–12 klasių mokinių tenka 
9 kompiuteriai.

Kokie yra Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
pranašumai? Vertintojų nuomone, 
tai patikimai funkcionuojanti švie-
timo pagalbos mokiniams sistema, 
tinkama mokymo(si) aplinka, ge-
ras pedagoginių darbuotojų pa-
sirengimas dirbti pagal vidurinio 
ugdymo programą, efektyvi stei-
gėjo parama. Tačiau yra ir tobulin-
tinų sričių: tai pamokų lankomu-
mas (mokinių tėveliai, dėmesio!), 
mokinių mokymosi motyvaciją 
skatinančių metodų taikymas, be 
to, reikėtų daugiau dėmesio skirti 
programų, planų laukiamų rezul-
tatų orientavimui į kokybinius pa-
siekimų rodiklius. 

Direktorė G. Lepeškienė: 
,,Džiaugiuosi, kad nuo 2001 m. 
jauna vidurinė mokykla atliko di-
delį darbą ir beveik pagal visus kri-
terijus gavo aukščiausius įvertini-
mus. Mūsų bendras darbas sutelkė 
bendruomenę – mokytojus, admi-
nistraciją, mokinius, tėvelius – ir 
visi ranka rankon siekė vieno tiks-
lo ir jį įvykdė. Vizija – tai vertybė, 
įgyta sunkiu ir bendru darbu.“ 

Į klausimą, kokie yra arti-
miausi planai, centro direktorė 
atsakė: ,,Manau, kad kurčiųjų ben-
druomenė mus palaikys - unifor-
mos gimnazistams.“

 Rūta VYŠNIŪNIENĖ
Surdopedagogė metodininkė 

Plačiau skaitykite LKD tinkla-
pyje www.lkd.lt

Būsimi LKNUC moksleiviai - gimnazistai

 Artimiausiuose LKNUC direktorė planuose -   gimnazistų uniformos. 



13

Vasaros pradžioje Aus-
trijoje vyko pirmoji tarp-
tautinė konferencija „Į šei-
mą orientuota ankstyvoji 
intervencija kurtiems ir 
neprigirdintiems vaikams“. 

Į konferenciją susirino per 300 
dalyvių iš 37 pasaulio šalių. Lietu-
vai atstovavo bendrijos PAGAVA 
pirmininkė Rima Sitavičienė, pa-
vaduotoja Joana Vanagienė ir dvi 
jaunos mamos, auginančios vaikus 
su kochleariniais implantais. Apie 
rengiamą kongresą mums pranešė 
Austrijoje gyvenanti aktyvi kon-
ferencijos organizacinio komite-
to narė lietuvaitė Daiva. Ji ne tik 
skatino dalyvauti, bet ir daug pri-
sidėjo prie to, kad  konferencijoje 
plačiai skambėtų Lietuvos vardas.

Konferencijos tikslas buvo 
pasidalyti informacija ir aptarti, 
kas sudaro efektyvią ankstyvosios 
intervencijos programą kurtiems 
vaikams. Daugelyje šalių yra įgy-
vendinta ankstyvoji naujagimių 
klausos patikra: kūdikio klausa 
tikrinama gimdymo namuose ir 
diagnozavus klausos sutrikimą 
vykdomos ankstyvosios interven-
cijos programos. Šias programas 
dažniausiai rengia specialistai 
– medikai ir pedagogai. Kaip ro-
do praktika, programas reikia to-
bulinti, ypatingą dėmesį skiriant 
kurčio vaiko šeimai. Ankstyvoji 
diagnostika dar labiau išryškino, 
kad neįgalaus vaiko reabilitacijoje 
didelis vaidmuo tenka šeimai. Jei-
gu tėvai gauna reikiamą informa-
ciją ir psichologinę paramą, kur-
čio vaiko reabilitacija vyksta gana 
skėmingai. 

Konferencijoje tėvai ir spe-
cialistai dalijosi patirtimi, kaip 
sujungti specialistų ir tėvų žinias 
bei patirtį. Kalbėta apie visus su-
trikusios klausos vaikus – kurčius, 
neprigirdinčius, naudojančius 
klausos aparatus, kochlearinius 
implantus, gestų kalbos ir saky-
tinės kalbos vartotojus. Įvairiose 
šalyse į ankstyvosios reabilitacijos 
programas įtraukiami medikai, 
pedagogai, tėvai, suaugusieji kur-
tieji. Tenka tik apgailestauti, kad 
Lietuvoje iki šiol nėra nei valsty-
binės ankstyvosios intervencijos 
programos, nei visuotinės naujagi-
mių klausos patikros. 

Apibendrinę konferencijos 
dalyvių pranešimus ir išdėstytas 

nuomones, konferencijos rengėjai 
– mokslininkai, specialistai ir tėvų 
atstovai planuoja parengti bendrą 
tarptautinius standartus atitinkan-
tį  dokumentą dėl ankstyvosios in-
tervencijos. 

Bendrijos PAGAVA inf.
 

Mamos Neringos  
Glebovės pastebėjimai
Mūsų sūnus gimė kurčias, 

dabar jam penkeri metai, jis yra 
kochlearinio implanto (KI) ne-
šiotojas nuo vienų metų. Dviejų 
dienų konferencija buvo skirta 
ankstyvam klausos sutrikimo nu-
statymui ir ankstyvajai intervenci-
jai. Važiuodama į šią konferenciją, 
tikėjausi dar vieno didelio, šiek 
tiek „suvaržyto“ renginio, kuriame 
bus pateikiami skaičiai, kalbama 
dažnai paprastiems mirtingie-
siems nesuprantama kalba, t. y. 
gausu medicinos terminų. Tačiau 
jau pirmoji diena prieš konferen-
ciją maloniai nustebino. Tėvams 
ir tėvų organizacijų atstovams 
buvo suteikta galimybė pasidalyti 
savo patirtimi. Tą dieną atsivėrė 
akys: pasaulyje užtenka vietos vi-
siems – tiek girdintiems, tiek ne-
prigirdintiems, tiek kurtiesiems, 
kalbantiems gestų kalba, tiek 
kalbantiems sakytine kalba su KI 
pagalba. Maloniai nustebino kon-
ferencijoje pranešimus skaitantys 

kurtieji, kalbantys gestų kalba, o jų 
pasitikėjimas savimi net labai nu-
džiugino. Konferencija labai gerai 
organizuota: užtikrintas vertimas į 
gestų vokiečių ir anglų kalbas, taip 
pat titruotas tekstas anglų ir vo-
kiečių kalbomis, malonus bendra-
vimas. Beliko išnaudoti galimybę 
pabendrauti su kitais to paties li-
kimo tėvais. 

Lietuva daugelį metų laukia 
visuotinės naujagimių klausos 
patikros, kuri gal netrukus bus 
pradėta. Lietuvoje diagnozuotas 
neprigirdėjimas ar kurtumas 5 
mėn. kūdikiui (mano sūnaus atve-
jis) vis dar vertinamas kaip labai 
ankstyvas, tuo tarpu Norvegijoje, 
Naujojoje Zelandijoje ar JAV to-
kio amžiaus kūdikis jau nešioja 
klausos aparatą arba jam taikoma 
kochlearinė implantacija.

Tiek klausantis mokslininkų, 
tiek bendraujant su konferencijos 
dalyviais kartais apimdavo toks 
beviltiškumas ir būdavo sunku 
sulaikyti ašaras, nes mūsų patir-
tis tokia keista, kartais beviltiška. 
Kaip norėtųsi, kad visi naujagimiai 
turėtų galimybę būti patikrinti dar 
gimdymo namuose ir kad tėvams 
nereikėtų eiti kryžiaus kelių įrodi-
nėjant, kad jie nėra nei per jauni, 
nei turintys nerealią vaizduotę. 
Labai patiko diskutuojant apie tė-
vų ir specialistų glaudesnį bendra-
darbiavimą ištarta frazė: „Specia-

listai tėvus turi laikyti lygiais sau ir 
jų nenuvertinti.“ 

Aš dar pridėčiau, jog kiekvie-
na mama turi būti išklausyta ne 
todėl, kad ji turi medikės išsilavi-
nimą, o todėl, kad ji tikrai turi šeš-
tąjį jausmą. Nemeluosiu, jis man 
ne kartą padėjo.

Taip pat labai norėtųsi, kad 
Lietuva perimtų gerąją kitų šalių 
praktiką. Kai dar gimdymo na-
muose vaikučiui diagnozuojama 
tam tikra negalia, tėvai gauna vi-
sokeriopą pagalbą. Turiu omeny, 
jog tėvams ne tik suteikiama in-
formacija apie negalią, apie toles-
nę reabilitaciją, gydymą, bet svar-
biausia, kad specialistai susisiekia 
su tėvais, o ne tėvai ieško specia-
listų ir įtikinėja jiems padėti. 

Dėl Lietuvos specialistų yra ir 
daugiau problemų – priklausomai 
nuo gyvenamosios vietos jų arba 
labai trūksta, arba visai nėra. Tai 
ypač būdinga provincijai, nors ir 
dideli miestai, pvz., Klaipėda, Pa-
nevėžys, šiuo atveju ne išimtis. 
Manau, tokiai sistemai, nereikia 
nei daug pinigų, nei laiko - tik 
noro, ir čia turėtų padirbėti mūsų 
sveikatos apsaugos specialistai. 

Konferencijoje ne kartą akcen-
tuotas šeimos palaikymas įveikiant 
sunkumus diagnozei pasitvirtinus. 

Konferencija leido suprasti, 
kad yra žmonių (mokslininkų, 
medikų, specialistų ir, be abe-
jo, tėvų), kurie siekia palengvinti 
kurčiųjų dalią, integruoti juos į vi-
suomenę ir kad kol kas Lietuvoje 
efektyviausia informacijos sklai-
da vyksta metodu „tėvai tėvams“, 
įskaitant ir tėvų organizacijas. 
Internetu keliaujanti informacija 
taip pat nėra paskutinėje vietoje. 

O kad pabaiga nebūtų tokia 
liūdna, norėčiau palinkėti visiems, 
susidūrusiems su klausos negalia, 
nenuleisti rankų, tikėti ir eiti pir-
myn. Pirmieji nedrąsūs žingsniai 
vėliau virsta pasitikėjimo šuoliais, 
nes nežinios baimę išsklaido ži-
nių bagažas, o svarbiausia – šiame 
nelengvame kelyje nepamirškime, 
kad mūsų vaikai turi būti vaikais, 
neatimkime iš jų vaikystės!

Ankstyvoji intervencija vaikams

Lietuvos atstovai konferencijoje ,,Į šeimą orientuota ankstyvoji intervencija 
kurtiems ir neprigirdintiems vaikams".

Mirus ilgametei buvusios Kauno kurčiųjų vakarinės vidurinės mokyklos
lietuvių kalbos mokytojai Mildai Makoveckienei, netekties skausmu dalijamės ir  

užjaučiame  Velionės šeimą ir artimuosius.

Buvę mokiniai, Kauno kurčiųjų bendruomenė.
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Mokslo metams artėjant 
į pabaigą, pabodęs moky-
klinis suolas, lenta, gausybė 
atsiskaitymo darbų vis dar 
neleidžia mintimis atitrūkti 
nuo kasdieninės rutinos ir 
pasinerti į atostogų pramo-
gas. Paskutinis mokslo metų 
mėnuo... 

Panašios nuotaikos ir jausmai 
lydėjo daugelį, tačiau ne būrį Kau-
no kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro moksleivių, ku-
riems šių metų birželis dovanojo 
neišdildomų įspūdžių, geros patir-
ties, nuotykių ir naujų pažinčių.

Neformaliojo ugdymo ir so-
cializacijos skyriaus vedėja Da-
lia Šarkienė bei ugdymo centro 
auklėtojos Alicja Juškienė, Dalia 
Bakanienė bei surdopedagogė Egi-
dija Dabrilienė parengė tarptauti-
nį projektą „Tai, kas mus vienija“. 
Projekto partneriais tapti pakvie-
tėme Lenkijos Olecko miesto Šv. 
Filipo Smaldonės kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centrą, su 
kuriuo jau ne vienus metus palai-
kome glaudžius ryšius.

Projektu „Tai, kas mus vienija“ 
per kultūrinę, pažintinę, meninę ir 
sportinę veiklą, tarptautinę gestų 
kalbą siekėme atverti mus vieni-
jančias sąsajas – jauni, europiečiai, 
kaimynai, negirdintys, turintys 
bendrą istoriją, panašią kultūrą ir 
vieną kurčiųjų globėją – Šv. Filipą 
Smaldonę, siekėme vykdyti Lie-
tuvos ir Lenkijos sanglaudą per 
patrauklų ir kokybišką, paremtą 
partneryste kurčiųjų ugdymą. 

Dideliam visų džiaugsmui, 
projektas  laimėjo Lietuvos – Len-
kijos jaunimo mainų fondo finan-
savimą.

Pagal Fondo nuostatus pro-
jekto dalyviais tapo po 10 pačių 
geriausių, aktyviausių, daugiausia 
teigiamų vertinimų ugdymo cen-
tre vykdomoje skatinimo ir draus-
minimo sistemoje surinkusių 13-
17 metų jaunuolių ir du vadovai  iš 
kiekvienos šalies.  

Projektas prasidėjo, kai gru-
pelė mokinių ir pedagogų iš Len-
kijos viešėjo Lietuvoje. Atvykę 
svečiai išsamiau susipažino su 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų ugdymo centro moksleiviais ir 

pedagogais, aptarė 
numatomas birželio 
mėnesio projektines 
veiklas, aplankė žy-
mias Kauno miesto 
vietas, muziejus, žai-
dė ir šoko diskoteko-
je, atsakingai rengėsi  
D. Šarkienės režisuo-
tam spektakliui „Naš-
laitė ir nykštukai“ 
pagal lietuvių ir lenkų 
tautų panašias pasa-
kas. Šokti mokinius 
mokė centro choreo-
grafė Daiva Liaudins-
kienė.

 Birželio 4 d. 
mokinių ir auklėtojų grupė iš 
Lietuvos išvyko į Olecką, kur iki 
birželio 8 d. kartu su partneriais iš 
Lenkijos vykdė projekte numaty-
tas veiklas. Kadangi mokiniai per 
pirmą lenkų vizitą Lietuvoje jau 
buvo susipažinę, bendravimas ir 
užsiėmimai vyko labai sklandžiai: 
mokiniai draugiškai, noriai ir šil-
tai bendravo, aktyviai žaidė įvai-
rius kūrybinius žaidimus, drauge 
su garbingais svečiais, tarp kurių 
buvo Olecko miesto meras, daly-

vavo šv. Mišiose. Visi kartu meldė-
si už kurčiųjų ir jų mokytojų glo-
bėją šv. Filipą Smaldonę, už visą 
kurčiųjų bendruomenę, tėvelius ir 
pedagogus. Vakare  žiūrovus pro-
jekto dalyviai ne tik pradžiugino, 
bet ir nustebino  spektakliu „Naš-
laitė ir nykštukai“. Jo dialogai buvo 
perteikiami lenkų ir lietuvių gestų 
kalbomis, nuostabia kompiuterine 
scenografija, gražiais šokiais.

  Kitomis, projekte numatyto-
mis dienomis, jaunuoliai pramo-
gavo diskotekose, vakarojo prie 
laužo ir kepė dešreles, išbandė 
savo jėgas ir sugebėjimus sporto 
varžybose ir kulinariniuose užsiė-
mimuose, piešė ant stiklo, ant ke-
raminių plytelių, gamino koliažus. 
Daug patyrė keliaudami po Olec-
ko apylinkes, susipažino su bendra 
Lenkijos ir Lietuvos istorija.

Vykdytas veiklas mokiniai 
puikiai įvertino ir aprašė pareng-
tuose dienoraščiuose, o drauge 
praleistą laiką įamžino kurdami 
prisiminimų albumus „Tai, kas 
mus suvienijo“. Atsisveikinda-
mi projekto dalyviai įteikė vieni 
kitiems prisiminimų dovanėles, 
braukė ašaras ir žadėjo nenutrauk-
ti bendravimo ir užsimezgusios 
gražios draugystės. 

Labai džiaugiamės, kad pro-
jekto „Tai, kas mus vienija“ me-
tu, per abipusį lenkų ir lietuvių 
etnokultūros, istorijos ir kurčiųjų 
kultūros pažinimą jaunimas rado 
bendrumų ir tai, kas sieja ir artina 
tautas, užmezgė tvirtus ryšius. 

Rudenį, įvertindami projektą, 
planuojame surengti videokonfe-
renciją "Tai, kas mus suvienijo". 

Manome, kad Lietuvos ir Len-
kijos jaunimo mainų programoje 
- tai vienas iš geriausių projektų. 
Jis neturėjo kalbos barjerų ir ti-
krai suartino tautas, nutiesė šiltus 
draugystės tiltus jaunimui su klau-
sos negalia.

      
  Dalia BAKANIENĖ 

Tai, kas mus vienija 

Sėkmingas LKNUC ikimokyklinio skyriaus startas

Ugdymas

Tarptautinio projekto „Tai, kas mus vienija“ dalyviams buvo liūdna 
atsisveikinti.

Mokiniai draugiškai, noriai ir šiltai bendravo, 
aktyviai žaidė įvairius kūrybinius žaidimus.

Birželio 13 d. Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro (LKNUC) 
ikimokykliniame skyriuje 
vyko graži šventė – vaikų 

atsisveikinimas su darželiu 
ir jų išleistuvės į mokyklą.  

Ikimokyklinis skyrius LKNUC 
įkurtas 2010 m. Patyrusių ir vai-
kus mylinčių pedagogų dėka jis 
įgauna vis didesnį sutrikusios 
klausos vaikus auginančių tėvelių 

pripažinimą.  
Šventėje sveikinimo žodį tar-

dama centro direktorė G. Lepeš-
kienė šiltai padėkojo grupės tėve-
liams už pasitikėjimą pasirenkant 
būtent LKNUC ikimokyklinio 
ugdymo paslaugas. ,,Malonu ma-

tyti vaikus linksmus ir laimingus. 
Ir kad čia jiems patinka“, – sakė 
direktorė.  Ji pasidžiaugė puikiais 
mokytojos V. Tutinienės, auklėto-
jų J. Mockienės, R. Aleksandro-
vienės, G. Vosylienės bei ritmikos 
mokytojos R. Jurevičiūtės ugdy-
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Išrinktas naujas Šiaulių sportininkų vadovas
Šiaulių kurčiųjų reabi-

litacijos centro sporto klubo 
„Aidas“ ataskaitos susirin-
kime išrinktas naujas va-
dovas. Vienbalsiai nutarta, 
kad sporto klubui vadovaus 
Arūnas Augaitis.

Šiauliečių susirinkime daly-
vavo apie 40 sportininkų, keletas 
sporto sirgalių, Lietuvos kurčiųjų 
sporto komiteto (LKSK) preziden-
tas A. Jasiūnas ir LKSK generalinis 
sekretorius M. Minkevičius, Šiau-
lių žmonių su fizine negalia sporto 
klubo „Entuziastas“ pirmininkas 
B. Volbikas.

Kurčiųjų sporto klubo „Aidas“ 
pirmininkė K. Prudnikienė (šių 
eilučių autorė) pasveikino susi-
rinkusius šiauliečius ir pateikė sa-
vo praeitų metų sportinės veiklos 

ataskaitą. Prisiminė savo darbo 
sunkumus bei trūkumus. Nebuvo 
abejingi ir sportininkai. Jie  išdėstė 
savo samprotavimus, problemas. 

Kadangi mūsų spor-
to klubas neturi savo 
sporto salės, basei-
no, tenka taikytis 
prie miesto skiria-
mų patalpų. Atėjo 
sunkus sporto klubo 
„Aidas“ finansavimo 
metas. Šiaulių mies-
to savivaldybė jų 
projektui skyrė labai 
mažai lėšų.

 LKSK prezi-
dentas A. Jasiūnas 
trumpai kalbėjo apie 
mūsų šiandieninio 
sporto klubo pro-
blemas. Išvardijo 
Šiaulių sporto klu-

bo pasiekimus,  gyrė K. Prudni-
kienę, gerai įvertino jos 12 pirmi-
ninkavimo metų. Palinkėjo pirmi-

ninkei sėkmingo darbo ateityje.
Vėliau vyko sporto klubo „Ai-

das“ pirmininko rinkimai. Daugu-
ma balsų į pirmininko postą buvo 
pasiūlytas A. Augaitis. Jo kandida-
tūra motyvuota tuo, kad jis jaunas, 
energingas ir turintis automobilį 
vyras. Už jį balsuota vienbalsiai. 
Būsimą sporto pirmininką pasvei-
kino LKSK prezidentas A. Jasiūnas 
ir K. Prudnikienė bei mūsų šiau-
liečiai sportininkai. Šiaulių žmo-
nių su fizine negalia sporto klubo 
„Entuziastas“ pirmininkas B. Vol-
bikas sveikino naują išrinktą pir-
mininką ir sakė, kad jam labai gai-
la atsisveikinti su ilgamete sporto 
pirmininke Kristina.

 Pirmininkas A. Augaitis išrin-
ko 5 naujus sporto tarybos narius.

 
Kristina PRUDNIKIENĖ

Naujasis Šiaulių kurčiųjų sporto klubas „Aidas“ 
vadovas A. Augaitis.

tinių pasiekimais: vaikai iš čia į 
mokyklą eina įgiję reikiamas kom-
petencijas, aktyvūs, smalsūs, pasi-
tikintys savimi. 

,,Taip, mes neturime baseino, 
kai kurių kitų ,,išorinių“ privalu-
mų, kuriais gali džiaugtis kitų iki-
mokyklinių įstaigų ugdytiniai, bet  
turime tai, kas yra svarbiausia, kas 
yra ugdomojo darbo pagrindas, jo 
vidinė šerdis – nepaprastai savo 
darbui atsidavusius, darbščius, kū-
rybingus ir vaikus mylinčius mo-
kytojus“, – šventės dalyviams kal-
bėjo direktorės pavaduotoja ugdy-
mui V. Kilikevičienė. Pavaduotoja 
pasidžiaugė, kad ugdytinių tėve-
liai, baigę mokslus Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 

centre, jo nepamiršta ir dabar į šio 
centro Ikimokyklinį skyrių atveda 
savo mažąsias atžalas.

Gausiai į šventę susirinku-
siems svečiams mažieji ,,abituri-
entai“ aiškiai, taisyklingai tardami 
garsus deklamavo eilėraščius sa-
kytine kalba, po to – lietuvių gestų 
kalba, linksmai šoko ir vaidino.  

Grupės surdopedagogė V. Tu-
tinienė pasidalijo mintimis apie 
prabėgusius ugdymo metus: ,,Miš-
ri ikimokyklinio amžiaus vaikų 
grupė -  visada yra iššūkis pedago-
gui. Ugdytojai turi taip organizuo-
ti kasdieninę veiklą, kad tenkintų 
skirtingus vaikų poreikius ir padė-
tų skleistis individualiems gebėji-
mams. Svarbu padėti sutrikusios 
klausos vaikams įgyti savarankiš-

kumo, bendruomeniškumo įgū-
džius, sudaryti palankias sąlygas 
įgyti socialinę patirtį. Tėveliai, at-
vedę savo sutrikusios klausos vai-
kučius pas mus, neslepia, jog tikisi 
gerų sakytinės kalbos rezultatų. To 
pasiekiame tik tuomet, jei tėveliai 
aktyviai bendradarbiauja su peda-
gogais bei prisiima atsakomybę už 
savo vaikus. “

Tėvų nuomonė
 Būsimo pirmoko Luko mama 

Nijolė Lipinskaitė pasakojo, kad 
sūnui darželyje patiko. Namie tė-
veliai su sūnumi kiekvieną dieną 
pakartodavo darželyje įgytus įgū-
džius.

 Maksimo mamos Inos Čerka-
sovos nuomone, kiekvienas vaikas 
yra individualybė, tad būtina gerai 
jį pažinti, tinkamai įvertinti jo ge-
bėjimus. Maksimui darželyje ge-
riausiai sekėsi skaičiavimas, ber-
niukas stengėsi, įgijo sėkmingam 
ugdymuisi mokykloje reikalingos 
patirties. 

Šventėje dalyvavusi būsimo-
sios ugdytinės mama Rūta Bar-
tusevičienė vardijo mišrios vaikų 
grupės pranašumus (jaunesni 
vaikai auga lyg didelėje šeimoje, 
yra vyresniųjų vaikų globojami, 
greičiau išmoksta daugelio da-
lykų, taip pat ir kalbos, nes mato 
pavyzdį) ir džiaugėsi, kad jos ma-
žylė nuo rugsėjo taip pat pradės 
lankyti Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ikimokyklinio ugdy-
mo skyrių. Ji teigė esanti rami dėl 

dukrelės ateities - surdopedagogę 
V. Tutinienę teigė pažįstanti kaip 
sąžiningą, kompetentingą ir labai 
darbščią mokytoją.

Antrus metus LKNUC  vei-
kiančioje  ikimokyklinėje grupėje 
jau susiformavo savitos tradicijos: 
gimimo dienos šventės, į kurias 
atvyksta ne tik vaiko tėveliai, bet 
ir kiti artimi giminės; kelios per 
mėnesį ekskursijos centro auto-
busiuku; tradicinės kalendorinės 
šventės skyriaus bendruomenei ir 
tėveliams; dalyvavimas pradinių 
klasių mokinių renginiuose; išleis-
tuvių šventė.

Šventėje kiekvienas į mokyklą 
išeinantis ikimokyklinukas gavo 
dovanų po knygą, gestų korteles 
,,Mano gestukai“, vinjetę su  gru-
pės draugų bei pedagogų foto-
grafijomis bei žaisliuką. Šventę 
užbaigė įspūdingiausių įamžintų 
įvykių peržiūra su multimedija. 
Susidomėję ugdytiniai žiūrėjo la-
pas po lapo verčiamus spalvingus 
ir nuotaikingus jų vaikystės Filare-
tų gatvėje gyvenimo puslapus.

 Sėkmingai  startavusio 
LKNUC centro ikimokyklinio 
skyriaus kolektyvo tikslas ir toliau, 
bendradarbiaujant su kurčiųjų bei 
centro bendruomene, šeima, puo-
selėti visas sutrikusios klausos vai-
ko galias, ypač jo komunikacinius 
gebėjimus, lemiančias vaiko asme-
nybės vystymosi ir jo integracijos į 
visuomenę sėkmę. 

Rūta VYŠNIŪNIENĖ

Sportas

LKNUC ikimokyklinio skyriaus ugdytiniai ir jų mokytojos bei auklėtojos.
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