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NAUJASIS LGKVA PREZIDEN
TAS. Birželio 7 d. Panevėžio kur čiųjų 
reabilitacijos centre vyko L ietu vių 
ges tų kalbos vertėjų aso cia cijos 
(LGKVA) suvažiavimas. Jo me tu pri-
statyta ir patvirtinta 2018 m. veiklos 
ataskaita bei renkamas naujas prezi-
dentas. Naujuo ju LGKVA prezidentu 
tapo Mantas Radavičius. Jis pakeitė 
dešimt me tų šias pareigas ėjusią Ra-
munę Leonavičienę.

NUOTOLINIO VERTIMO PASLAUGOS VASARĄ. Birželio, liepos ir rug-
pjūčio mėnesiais nuotolinio vertimo paslaugos SKYPE programa bus 
teikiamos darbo dienomis: pirmadieniais ir ketvirtadieniais - nuo 7.30 
val. iki 17 val., penktadieniais – nuo 7.30 val. iki 15.45 val.

KURTIEJI VAIRUOTOJAI. Birželio 5 d.  LKD viceprezidentas M. Balai-
šis susitiko su pavėžėjimo paslaugų bendrovės „Bolt“ atstovais. Susiti-
kime dalyvavo ir kurtieji vairuotojai, kurie dalijosi savo patirtimi. „Bolt“ 
yra draugiška kurtiesiems ir į savo komandą jau priėmė apie dvidešimt 
klausos negalios vairuotojų. Bendrovė daro viską, kad  kurčias vairuo-
tojas jaustųsi patogiai darbo vietoje. Šiuo metu su IT specialistais deri-
nama, kad „Bolt“ programėlė turėtų ir SMS funkciją. Susitarta, jog au-
tomobiliai turės tarptautinį ženklą, kad vairuotojas – kurčias žmogus. 
Tai perspėjimas keleiviui, kad su vairuotoju bendrautų žinutėmis. 

NAUJA ATVEJO VADYBININKĖ. 
Klaipėdoje pradėjo dirbti nauja at-
vejo vadybininkė Rita Navitskė. LKD 
projektų vadovė Donata Lukošienė 
gegužės 14 d. susitiko su naująja va-
dybininke ir aptarė būsimą darbą. 

Atvejo vadybininkės darbo laikas: 
antradieniais nuo 9.30–16.00 val.; 
ketvirtadieniais – nuo 14 iki 18 val. 

Kilus sunkumų prašom kreiptis 
į dar buotoją: rita.zone@gmail.com, 
tel. 8 622 09 167.

MUZIEJAUS PARODŲ SALĖJE IR MŪSŲ NARĖS BEI JOS MAMOS 
KŪRYBA. Birželio 13 d. Lietuvos liaudies buities muziejaus parodų sa-
lėje (Rumšiškės) atidaryta  paroda „Etnografinių lėlių kompozicijos. 
Darbai, papročiai ir pramogos“, ji veiks iki spalio 1 d. Lietuviškų etno-
grafinių lėlių kompozicijos supažindina lankytojus su etnografinių lė lių 
kūryba prieškario Lietuvoje, XX a. 6-9 dešimtmečiais ir XXI a. pradžio-
je. Parodos eksponatai priklauso Lietuvos nacionalinio, Lietuvos dai-
lės, Šiaulių „Aušros“, Nacionalinio M. K Čiurlionio, Vytauto Didžiojo 
ka ro, Kauno miesto, Kretingos miesto, Ukmergės kraštotyros ir Lietu-
vos liaudies buities muziejams. Čia eksponuojamos ir retai matomos, 
minia tiūrinės, suvenyrinės lėles iš odos, jų etalonus masinei gamybai 
sukūrė lietuvių tautodailininkė, lėlininkė Ona Bakanauskienė, mūsų 
bendruomenės narės Laimos Levickienės mama. Šias lėles kartu su ja 
kūrė  L.Levickienė su vyru Petru. Šalia suvenyrinių – ir L. Levickienės 
sukurtos lėlės, vilkinčios tautiniais rūbais, būdingais skirtingiems Lie-
tuvos regionams. Be to tarp eksponatų – net penkios etnografinių lė-
lių kompozicijos iš O. Bakanauskienės kūrybos. Dvi lėlių kompozicijos 
vaizduoja liaudiškos muzikos dainų ir šokių orkestrą. Viena šių kompo-
zicijų sukurta 1957 metais, o kita 1985 metais tarptautinėje lėlių biena-
lėje Krokuvoje buvo apdovanota aukščiausiu apdovanojimu – „Auksi-
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muzikos kapelos, senjorų klubai iš 17 įvairių Lenkijos ir Latvijos miestų. 
Skambėjo unikalios liaudies dainininkų atliekamos dainos, stebino mi-
klūs šokėjai, pasipuošę ryškiaspalviais  tautiniais rūbais. Kaip nė vienais 
metais į festivalį atvyko daug mokyk li nio amžiaus mokinių ir jaunimo, 
tarp jų ir turinčių klausos negalią. Fes tivalio organizatoriai – Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla, Kėdainių lenkų draugija 
ir Panevėžio esperanto klubas „Revo“. 

Panevėžiečiams atstovavo Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos mokinių šokių grupės „Liepsna“ ir Panevėžio 
moksleivių namų šokių grupės „Selevy“ šokėjai (vadovė R. Liutkevičie-
nė) bei  Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų  vaikų ir jauni-
mo liaudiškų šokių ansamblis „Grandinėlė“ (vadovė  Z. Rimkuvienė).

ATSISVEIKINAME IKI RUDENS. Mieli skaitytojai, informuojame, kad 
kitas „Akiračio“ numeris pasirodys rugsėjo mėnesį. Visiems savo bičiu-
liams linkime gerai pailsėti, patirti kuo daugiau nuostabių akimirkų. Iki 
susitikimo rudenį!

ne povo plunksna“. Kitos lėlių kompozicijos perteikia senųjų vestuvių, 
(„Kupiškėnų vestuvės“), tautodailininkių mugės („Mugė“), kaimo žmo-
nių žiemos darbų ir pramogų („Aukštaičių vakaronė“) vaizdus.  

ŠIAULIŲ TERITORINĖS VALDYBOS NARIAI TOBULINO KOMANDI
NIO DARBO ĮGŪDŽIUS. LKD prezidentas K. Vaišnora, viceprezidentas 
M. Balaišis, Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centro direktorė V. Rutkutė 
susitiko su Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotoju E. Elijošiu-
mi. Kartu aptarė klausimus, kaip užtikrinti kurčiųjų teises ir informaci-
jos prieinamumą, kurčiųjų reabilitacijos centro finansavimą, renginių 
ir interneto svetainės pritaikymą kurtiesiems bei kitas problemas.  LKD 
atstovai džiaugėsi, kad siekiama gerinti situaciją. Po vizito savivaldy-
bėje LKD valdžios  atstovai susitiko su LKD Šiaulių teritorinės valdybos 
nariais. Nagrinėjo vidinius iššūkius, planavo veiklas ir tobulino koman-
dinio darbo įgūdžius.

LKSK PREZIDENTO E. KRIŪNO VIZITAS VAGKVC. Gegužės 22 d. Vil-
niaus apskrities gestų kalbos vertėjų centre lankėsi Lietuvos kurčiųjų 
sporto komiteto prezidentas E. Kriūnas. Centro vadovė D. Dragūnienė 
kartu su prezidentu aptarė gestų kalbos vertimo paslaugų teikimą, jų 
apimtį ir planuojamus kurčiųjų sporto renginius tiek užsienyje, tiek 
Lietuvoje, jų finansavimo galimybes ir susitarė dėl bendradarbiavimo. 

KURČIŲJŲ KULTŪRINIS GYVENIMAS – MISIJA (NE)ĮMANOMA. Vie-
na didžiausių problemų kurtiesiems - informacijos stygius, tačiau ne 
mažesnė problema yra ir kurčiųjų kultūrinis gyvenimas. Pramogų dau-
gybė, tačiau tik nedidelė dalis jų pritaikyta kurčiųjų bendruomenei. 
Ši problema gvildenama straipsnyje „Kurčiųjų kultūrinis gyvenimas 
– misija (ne)įmanoma: problemai spręsti neranda pakankamai lėšų“, 
kuris publikuojamas portale  www.lrt.lt/naujienos/kultura/ . Jame ra-
šoma, kad klausos negalios žmonėms lankytis viešuose renginiuose 
– sudėtinga, tai pripažįsta ir Kultūros ministerijos atstovai, bet kol kas 
šiai problemai spręsti nerandama pakankamai lėšų. „Poreikis įtraukti 
kurčiuosius į kultūrinį gyvenimą žinomas ir akivaizdus, bet apie įstaty-
mą negalime kalbėti, nes reikia žinoti, kokie bus finansiniai poreikiai, 
įranga ir salių pritaikymas kurtiesiems kainuoja. Įstatymais mes negali-
me įpareigoti nieko, kol nežinoma, ar tai paremta finansiškai“, – tikina 
kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė.

LKD dėkoja žurnalistams, susidomėjusiems šia aktualia tema, nes 
iš tiesų kalbėdami garsiai ir plačiai labiau suprantame problemos esmę 
ir ieškome sprendimo būdų. Vaizdo reportažą ir visą straipsnį apie kur-
čiųjų kultūrinio gyvenimo problemas galite perskaityti ir LKD feisbuko 
paskyroje.

ŠEIMOS KORTELĖ. Nuo liepos 1 d. atsiras Šeimos kortelė. Socia-
linės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka  kortelę galės gauti 
kiekvienas gausios šeimos narys (trys ir daugiau vaikų) arba šeimos, 
prižiūrinčios (slaugančios) neįgalųjį. Šeimos kortelė suteiks teisę nau-
dotis lengvatomis, paslaugomis ar privilegijomis, taip pat prekėms ar 
renginiams taikomoms nuolaidoms. 

ŠEŠTASIS  LENKŲ KULTŪROS FESTIVALIS. Birželio 9 d. Panevėžio 
Laisvės aikštėje jau šeštąjį kartą šurmuliavo Lenkų kultūros festivalis. 
Jame dalyvavo orkestrai, chorai, dainų ir šokių ansambliai, liaudiškos 
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Šiemet mūsų šalyje vyko treji rinkimai: savi-
valdybių tarybų, prezidento ir  Europos Par-
lamento bei  referendumai dėl 12 ir 55 Kons-
titucijos straipsnių pakeitimo. Prezidento 
rinkimų turas ir rinkimai į Europos Parlamen-
tą kurtiesiems buvo ypatingi, nes Lietuvos 
kurčiųjų draugija įdėjo daug pastangų, kad 
klausos negalios piliečiai taip pat būtų visa-
verčiai rinkimų dalyviai.

Priminsime, kad praėjusiais metais LKD XXVII suvažiavimas vyko 
net dvi dienas, nes jame ne tik pavirtinta veiklos ataskaita, bet ir iš-
rinkti nauji Respublikinės valdybos nariai ir prezidentas. Šiais metais 
viskas buvo kiek paprasčiau.

Pristatyta veiklos ataskaita
Susirinkusiems delegatams buvo pristatyta 2018 m. veiklos atas-

kaita. Visiems buvo įdomu, kaip sekėsi naujajam LKD prezidentui 
Kęstučiui Vaišnorai eiti savo pareigas ir kokie rezultatai. 

Padaryta išties daug. Ypač reikšmingas LKD laimėjimas, kad pa-
tvirtintas klausos negalios asmenų socialinio dalyvavimo 2018–2020 
metų veiksmų planas. Tai pirmą kartą istorijoje parengtas ir patvir-
tintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje tokio pobūdžio 
dokumentas, kuris apima įvairias kurčiųjų gyvenimo sritis, įtraukia 
įvairias ministerijas, institucijas ir numato veiksmus, priemones bei 
lėšas. LKD laimėjo viešą konkursą teikti atvejo vadybos  paslaugas 
klausos negalios asmenims, sukurtas naujas LKD logotipas (autorius 
Linas Miskelis), įspūdingai paminėtas LKD 80-metis. Taip pat kartu 
su Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija (LKJA) ir Lietuvių gestų kal-
bos vertėjų asociacija (LGKVA) surengta daug renginių. Pirmą kartą 
organizuota Atvirų durų diena LKD. Apie kitus svarbius įvykius pla-
čiau galima pasiskaityti viešoje 2018 m. LKD veiklos ataskaitoje.

Po prezidento pranešimo apie 2018 m. nuveiktus darbus LKD 

Revizijos komisijos pirmininkė Greta Gustienė pristatė LKD revizijos 
ataskaitą. Po pranešimo suvažiavimo delegatai patvirtino Revizijos 
komisijos ir  2018 m. LKD veiklos ataskaitas. 

LKD 2019 m. biudžeto sudarymas
Po pristatytų ataskaitų dėmesys krypo į 2019 m. biudžeto suda-

rymą. Šiais metais nuspręsta, kad yra skiriama konkreti parama kur-
čiųjų reabilitacijos centrams. Delegatų teigimu, remontai centruose 
išties yra svarbūs ir šiuo klausimu reikia galvoti atsargiai, nes tau-
pant ateityje viskas kainuotų dar brangiau.

Taip pat priimtas sprendimas, kad LKD yra reikalingas rezervas, 
nes nenumatytais atvejais (pvz., ištikus krizei) LKD būtina turėti ati-
dėtų lėšų. 

Diskusija dėl Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų 
prioritetų

Valdybos nariai Vytautas Valiauga ir Arūnas Bražinskas kalbėjo 
apie lietuvių gestų kalbos prioritetus. Jie kėlė klausimą, kas yra pri-
oritetas teikiant gestų kalbos vertimo paslaugas.  Nutinka taip, kad 
vienu metu vertėjo reikia keliems asmenims, tad kaip nuspręsti, ku-
riam iš jų vertėjo labiau reikia. Todėl jie siūlė pagalvoti ir nuspręsti 
dėl gestų kalbos vertimo paslaugų prioritetų.

Kiti klausimai
Valdybos narys Tomas Ivanauskas pasidalijo įspūdžiais iš Euro-

pos kurčiųjų sąjungos generalinės asamblėjos, kuri vyko Rumunijo-
je. Apie tai plačiau skaitykite  8-9 puslapiuose. 

Suvažiavimo pabaigoje buvo iškeltas klausimas, kaip mokyto-
jams pritaikyti medžiagą kurtiems vaikams, kai mokytojai kalba žo-
dine kalba. Susirūpinta, kad nėra vadovėlių gestų kalba. Pripažinta, 
kad ši tema yra labai svarbi ir ateityje žadama spręsti šį klausimą. 

Gegužės 25 d. Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos 
centre vyko XXVIII Lietuvos kurčiųjų draugijos 
(LKD) suvažiavimas, kuriame patvirtinta 2018 
m. veiklos ataskaita. Suvažiavimui pirmininka-
vo Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos 
prezidentė Ramunė Leonavičienė. 

XXVIII Lietuvos 
kurčiųjų draugijos 
suvažiavimas
LKD inf. Džiaugsmingai nusiteikę XXVIII Lietuvos kurčiųjų draugijos suvažiavimo dalyviai.

LKD atstovai susitikę su VRK pirmininke L. Matjošaityte diskutavo dėl aplinkos 
pritaikymo klausos negalios asmenims prezidento rinkimų metu.

AKTUALIJOS

Mūsų žmonės rinkimuose LKD inf.
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Gegužės  6 d. vyko antrasis LKD 
Respublikinės valdybos posėdis. 
Jame dalyvavo LKD prezidentas 
Kęstutis Vaišnora, viceprezidentas 
Mykolas Balaišis bei valdybos nariai: 
Gina Ramanauskienė, Vytautas Va-
liauga, Monika Kumžaitė, Vytautas 
Pivoras ir Tomas Ivanauskas. Kvies- 
tinių asmenų teisėmis dalyvavo Sur-
dologijos centro direktorė Jolanta 
Radzevič ir LKD įmonių vadovai.

Trumpai pristatome šiame posėdyje pri-
imtus nutarimus.

Patvirtinti LKD įmonių balansai
LKD įmonių UAB „Vikada“, UAB „Elkada“, 

UAB „Neveresta“ ir UAB „Atropa“ vadovai 
pateikė savo veiklos ataskaitas ir balansus, 
kuriuos po svarstymų patvirtino valdybos 
nariai. 

Keičiasi VšĮ Surdologijos centro 
pavadinimas

VšĮ Surdologijos centro direktorė Jolanta 
Radzevič pristatė centro veiklos ataskaitą. 
Centro direktorė džiaugėsi, kad buvo įgyven-
dinti visi numatyti projektai. Buvo išleistas 
susidomėjimo sulaukęs lei dinys „Gestų kal-
bos metamorfozės Lietuvos kurčiųjų drau-
gijos istorijoje“, organizuotas viešas leidinio 
pristatymas. Bendradarbiaujant su NordPlus 
parengtas projektas „Videopasakos gestų 
kalba“. Tai sudėtingas projektas, turintis 
daug pranašumų ir pareikalavęs nemažai pa-
stangų, bet rezultatas pasiteisino – išverstos 
septynios vaizdo įrašų pasakos. Prie pasakų 
vertimo prisidėjo ir vaikai. Visi projektai sė-
kmingai įgyvendinti ir toliau tęsiama veikla 
įgyvendinant kitus užsibrėžtus tikslus.

Priimtas nutarimas dėl pavadinimo kei-
timo, nes Surdologijos centro pavadinimas 
neatspindi, kokia veikla vykdoma. Naujas 

pavadinimas - Lietuvių gestų kalbos insti-
tutas – akcentuoja, kad įstaiga vykdo veiklą, 
susijusią su gestų kalba. Taip pat keisis įsta-
tai ir logotipas. 

Kiti nutarimai
Valdybos posėdyje taip pat patvirtinta 

2018 m. LKD veiklos ataskaita, kuri buvo pri-
statyta  LKD XXVIII suvažiavime. Taip pat dis-
kutuota dėl susitikimų su bendruomenėmis 
prieš suvažiavimą, patvirtintos datos, kada 
bus rengiami susitikimai didžiųjų Lietuvos 
miestų reabilitacijos centruose. 

Per posėdį taip pat patenkinti prašymai 
dėl paramos veikloms vykdyti. 

Diskutuota ir  apie LKD nario kortelės 
naudą. Tarptautinės kurčiųjų savaitės metu 
bus teikiamos nuolaidos joms įsigyti, apie 
jas bus paskelbta vėliau. Dar neturite nario 
kortelės? Ją galite įsigyti savo apskrities kur-
čiųjų reabilitacijos centre. 

Priminsime, kad Savivaldybių tarybų rin-
kimuose balsavimas vyko kovo 3 d. Lietuvos 
prezidentą rinkome gegužės  12 d. , o pakar-
totinis balsavimas vyko gegužės 26 d. Tądien 
rinkome ir atstovus į Europos Parlamentą 
bei išreiškėme savo nuomonę dėl 12 ir 55 
Konstitucijos straipsnių pakeitimo.

Lietuvos kurčiųjų draugija ėmėsi inicia-
tyvos, kad iki rinkimų ir jų metu mūsų žmo-
nės gautų jiems reika lingą informaciją bal-
savimo klausimais. 

Bendradarbiaujant su gestų kalbos ver-
tėjų centrais ir Vyriausiąja rinkimų komisija 
buvo nuspręsta, jog per rinkimus kurtieji ga-
lės pasinaudoti  „Skype“ vaizdo skambučiu, 
kad iškilus neaiškumų susisiektų su gestų 
kalbos vertėju.

Balandžio 30 d.  LKD prezidentas Kęstu-
tis Vaišnora kartu su viceprezidentu Mykolu 
Balaišiu ir viešųjų ryšių komanda susitiko su 
VRK pirmininke Laura Matjošaityte ir diskuta-
vo dėl aplinkos pritaikymo klausos negalios 
asmenims prezidento rinkimų metu. 

Diskusijoje dalyvavo ir Lietuvių gestų 
kal  bos vertėjų asociacijos prezidentė Ramu-
nė Leonavičienė. Ji iškėlė klausimą, ar kur-
tiesiems ir nepri girdintiesiems nebus kliūčių 
naudotis išma niaisiais įrenginiais, norint su-
sisiekti su vertėju, jeigu rinkimų metu kiltų 
klausimų, naudojantis „Skype“ programėle. 

Taip pat susitikime dalyvavo ir LKJA vice-
prezidentas Arnoldas Matulis.

Rinkimų aplinkos pritaikymas 
kurtiesiems

Prieš rinkimus vykusius debatus translia-
vo Lietuvos nacionalinė televizija ir kiti kana-
lai. Jie buvo verčiami į gestų kalbą. Taip pat 
vyko du renginiai Klaipėdoje ir Kaune, ten 
debatai taip pat buvo verčiami į gestų kalbą. 

Rinkimų metu ir kitą dieną po jų vyko 
spau dos konferencijos, jos buvo verčiamos 
į gestų kalbą. Spaudos konferencijos vyko 
gegužės 12-13 d. ir gegužės 26-27 dienomis. 

Gegužės 26 d. S. Daukanto aikštėje vyko 
renginys, kuris LRT tiesioginės transliacijos 
metu buvo verčiamas į gestų kalbą. Skatinant 
kurčiuosius aktyviai naudotis pilietine parei-
ga feisbuke buvo sukurta #LKD-BalsuokIrTu 
platforma. Ji leido stebėti kurčiųjų rinkėjų ak-
tyvumą ir jų nuotaiką šioje erdvėje. 

Rinkimų stebėsena
Lietuvos kurčiųjų draugija buvo partnerė 

Lietuvos negalios organizacijų forumo (LNF) 
projekte „Inovatyvios priemonės žmonių su 
negalia bendruomenės aktyvinimui įsitraukti 
į viešojo valdymo procesus“. Projekto tikslas - 
organizuoti prezidento ir  Europos Parlamento 
rinkimų bei  referendumų dėl 12 ir 55 Konsti-
tucijos straipsnių pakeitimo stebėseną. Mūsų 
organizacijos rinkimų stebėseną vykdė LKD 
prezidentas Kęstutis Vaišnora ir savanoriai – 
Donata Lukošienė, Vaida Lukošiūtė, Mykolas 
Balaišis. Turint įgaliojimus – VRK išduotą  ste-

bėtojo pažymėjimą, ji buvo vykdoma visoje 
Lietuvos teritorijoje. Iš viso buvo aplankytos 
36 rinkimų apylinkės: vienuolika Kauno rajono 
apylinkių, šešiolika Kauno miesto apylinkių, 
trys Birštono miesto apylinkės, trys Panevėžio 
miesto ir dvi Panevėžio rajono apylinkės.

Dauguma rinkimų komisijos narių buvo 
informuoti apie aplinkos pritaikymą klausos 
negalios rinkėjams: apie galimybę per rinki-
mus kurtiesiems pasinaudoti  „Skype“ vaizdo 
skambučiu, kad iškilus neaiškumų jie susisiek-
tų su gestų kalbos vertėju.  Tačiau ši informa-
cija pasiekė ne visas rinkimų apylinkes. Buvo 
tokių, kurios nežinojo šios informacijos, tačiau 
susidūrusios su kurčiaisiais komisijos bandė 
pačios gestikuliuoti, susišnekėti lūpomis. Įdo-
mu tai, kad dauguma komisijos narių reagavo 
teigiamai, bet buvo ir sutrikusių, išvydus klau-
sos negalios stebėtojus, komunikuojančius 
su lietuvių gestų kalbos vertėjo pagalba  per 
„Skype“ programą. Tai buvo pirmi žingsniai 
dėl rinkimų aplinkos pritaikymo kurtiesiems. 
Šiais metais klausos negalios rinkėjai galėjo 
savo išmaniaisiais įrenginiais susisiekti su ver-
tėju. Tačiau tikimasi, kad palaikant bendradar-
biavimą ateityje rinkimų aplinkos pritaikymas 
tobulės, ir kurtieji nejaus komunikacijos trik-
džio rinkimų apylinkėse. 

LKD tinklapyje www.lkd.lt  galite pažiūrėti 
vaizdo įrašą, kaip sekėsi balsuoti klausos ir ju-
dėjimo negalią turinčiai moteriai. Neįtikėtina, 
bet ji pirmą kartą balsavo rinkimų apylinkėje!

Respublikinės valdybos posėdis

AKTUALIJOS
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Gegužės 16 d. prekybos ir 
laisvalaikio centre „Panorama“ 
Vilniuje buvo pristatyta at-
naujinta prekės ženklo „Made 
in Silence“ drabužių kolekcija. 
Naujus marškinėlių bei džem-
perių modelius su gestų kalbos 
simboliais demonstravo kur-
tieji modeliai, o renginį pratur-
tino Deimanto Bražiūno atlie-
kamos dainos gestų kalba. 

Kaip teigė kartu su kurčiaisiais kurianti di-
zainerė Dovilė Pavalkytė, ši vieta pasirinkta ne 
atsitiktinai, o norint pasiekti kuo platesnę ir 
įvairesnę visuomenės dalį: ne tik kurčiuosius, 
bet ir girdinčiuosius. „Pernai Vaidilos teatre 
pristatyta kolekcija buvo didesnė ir įvairesnė, 
teatrališkesnė, o šį kartą – tai tik laisvalaikio 
drabužiai, kuriais siekiame griauti stereoti-
pus, mažinti socialinę atskirtį ir savo kūryba 
kuo mažiau prisidėti prie aplinkos žalojimo“, 
– sakė dizainerė D. Pavalkytė, kuri sutiko atsa-
kyti į  neetatinės „Akiračio“ korespondentės 
Justinos VERTELKAITĖS klausimus.

Dovile, „Made in Silence“ drabužius de
monstruoja kurtieji modeliai. Ar lengva rasti 
žmonių, kurie sutiktų eiti podiumu? Kaip se
kasi dirbti su kurčiaisiais modeliais? 

Modelių randame nesunkiai, nes vieni iš 
kitų kurtieji sužino apie mūsų projektą arba 
pamato, jiems įdomu. Nuo pat veiklos pra-
džios susipažinau su Vaiva Žymantaite, kuri 
jau ne kartą buvo bandžiusi modelio darbą, 
jai tai labai patinka. „Rimi“ kurtieji darbuoto-
jai taip pat mielai prisideda, nes neieškome 
standartinių mados modelių, tiesiog chariz-
matiškų arba norinčių išbandyti save kitokiu 

amplua nei kasdieniame gyvenime žmonių.
Darbas su kurčiaisiais modeliais niekuo 

nesiskiria nuo girdinčiųjų, skiriasi tik kalba, 
ja bendrauti mums padeda vertėjai, o ir patys 
nuolat papildome žinias naujais gestais, nes 
tikrai norisi greičiau pramokti šios kalbos. Kie-
kvienas mūsų drabužis – tarsi maža gestų kal-
bos pamokėlė. O džiaugsmo tikrai netrūksta 
bendraujant, nes stiprėja ryšys, žmonės labai 
atviri, nuoširdūs ir džiaugiasi dėmesiu, juo ap-
dovanodami ir mus, girdinčiuosius. Taip pat 
kurtieji skleidžia kažkokią džiugią ramybę, 
bent jau aš tą jaučiu ir labai vertinu.“

Kokių atsiliepimų sulaukiate iš girdinčių
jų, kaip jie priima drabužių prekės ženklą 
„Made in Silence“? Ir kaip šią iniciatyvą ver
tina kurčiųjų bendruomenės nariai?

Kiek man žinoma, girdintieji mūsų idėją 
priima labai teigiamai, nuolat pataria, kuria 
kryptimi judėti. Kurčiųjų bendruomenė pa-
deda suburti auditoriją, dalijasi vieni su kitais. 
Norisi tik plėsti komandą ir įtraukti kurčiuo-
sius, kad jie drąsiau įsitrauktų tiek į kūrybinę 
veiklą, tiek į pačią komunikaciją apie mūsų 
veiklą. Nauda yra abipusė, tai tarsi kultūriniai 
mainai, vykstantys per žaismingą mados kū-
rybą: girdintiesiems keisti požiūrį, kad ben-
drauti su kurčiuoju yra sunku, o kurtiesiems 
– neužsidaryti savyje, rasti būdą bendrauti.

Kas jums svarbiausia kuriant drabužius „Ma
de in Silence“? Iš kur semiatės naujų idėjų?

Ne paslaptis, jog mados industrija yra 
viena labiausiai kenkiančių aplinkai, kartais 
net ir žmogaus psichologijai. Todėl marški-
nėlius gaminame iš kokybiškos organinės 
medvilnės su šilkografine spauda arba iš 
partnerių sportinių drabužių gamintojų ne-
bepanaudojamų audinių, siekdami neišklys-
ti iš tvarios mados kelio ir kurti bei gaminti 
atsakingai. Gilinamės ne tik į lietuvių gestų 

kalbos raiškos priemones, bet ir skirtingų 
kultūrų, kitų šalių gestų kalbą, tad norime 
per drabužį kuo plačiau paskleisti žinutę 
apie kurčiųjų identitetą, kalbą, kad šie žmo-
nės neliktų nepastebėti, nevertinami.

Idėjos gimsta iš noro dėvimą drabužį mylė-
ti ir jaustis patogiai bei siųsti draugišką žinutę. 
Ateityje plėsime modelių pasirinkimą, bet ir 
toliau orientuosimės į lėtą ir apgalvotą madą.

Kol kas drabužių „Made in Silence“ galima 
įsigyti tik internetu. Tačiau minėjote, kad 
ne trukus jie turėtų pasiekti ir prekybos tin
klo „Rimi“ parduotuvių lentynas. Kokių ga
minių bus galima įsigyti šiose parduotuvėse 
ir kada?

Su „Rimi“ draugaujame jau nuo praeitų 
metų pristatymo, jie palaiko mūsų iniciaty-
vą, nes jau seniai įdarbina žmones, turinčius 
klausos negalią, taip padėdami jiems inte-
gruotis. Tad taip, mūsų produkcija greitu 
metu pasieks jų tinklus, o kada tiksliai – dar 
pranešime suderinę visus gamybos proce-
sus ir formalumus. Tai bus ir dalis laisva-
laikio drabužių, ir daugkartinio naudojimo 
prekių maišeliai, siekiant sumažinti plastiki-

Kurtieji modeliai pristatė atnaujintą prekės ženklo „Made in Silence“ drabužių kolekciją.

KULTŪRA

Kultūriniai mainai, vykstantys per 
žaismingą mados kūrybą
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Birželio 7 d. Raseiniuose vyku-
sios XII kurčiųjų tarprajoninės 
sporto žaidynės subūrė apie 
90 dalyvių: Kauno rajono, 
Jonavos, Marijampolės, Šakių, 
Prienų, Raseinių, Kaišiadorių 
kurčiųjų pirminių organizacijų 
atstovus ir Kauno, Klaipėdos ir 
Panevėžio teritorinių valdybų 
bendruomenės narius. 

Šiemet po penkerių metų pertraukos 
renginio organizavimo vairą perėmė tarpra-
joninių sporto žaidynių idėjos pradininkė 
Raseinių kurčiųjų pirminės organizacijos pir-
mininkė Genovaitė Eidukevičienė ir Raseinių 
neįgaliųjų dienos centro sveikatingumo or-
ganizatorė Irena Perminienė. Kartu jos ren-
gė nuo pirmosios iki šeštosios tarprajonines 
sporto žaidynes, vėliau visa tai perleido ki-
tiems miestams, o šiemet XII žaidynių organi-
zavimo atsakomybė vėl atiteko joms. 

„Pirmaisiais metais į žaidynes susirinko 
labai daug jaunimo, o jau šeštosiose dau-
giau buvo vyresnio amžiaus dalyvių“, – į 
klausimą, kaip keitėsi dalyvių amžius, atsa-

kė organizatorė I. Perminienė, kuri dalyvavo 
visuose renginiuose. Organizatorė pabrėžė, 
kad visiškai nepriklausomai nuo dalyvių 
amžiaus labai smagu, jog toks gausus būrys 
susirenka kartu aktyviai leisti laiką. 

I. Perminiene su Raseinių kurčiųjų pirmi-
nės organizacijos pirmininke G. Eidukevičiene 
pradėjo bendradarbiauti, kai buvo Užim tumo 
centro direktore. Šiandien ji dirba Užimtumo 
centre sveikatingumo organizatore ir jai svar-
bu visų žmonių užimtumas. „Visų pirma esu 
sporto žmogus“, – sakė buvusi lengvosios 
atletikos parolimpietė (rutulio stūmimas ir 
disko metimas), kuri geranoriškai prisideda 
prie renginių organizavimo, norėdama supa-
žindinti kurčiuosius su gražia mūsų gam ta. 
Anksčiau žaidynės buvo organizuotos Kelmės 
rajone, Raseinių piliakalnyje ir kitose gražiose 
vietovėse, nes svarbiausia žaidynėse, pasak 
pašnekovės, – laisvė. 

Šiais metais žaidynės vyko Raseinių ra-
jono kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“. 
Čia buvo organizuotos trys rungtys: baudų 
metimas, smiginis ir pasagų metimas. Tiek 
moterys, tiek vyrai aktyviai dalyvavo visose 
rungtyse. Lyderiai buvo apdovanoti meda-
liais, o daugiausia taškų surinko Kauno teri-
torinės valdybos bendruomenės nariai. 

Kitais metais žaidynes organizuoti norą 
išreiškė Marijampolės pirminės organizaci-
jos kurčiųjų bendruomenė. „Labai smagu 
matyti tiek daug nuolatinių ir naujų dalyvių“, 
– džiaugsmo neslėpė iniciatorė G. Eidukevi-
čienė. Ji tikisi, kad šios žaidynės gyvuos dar 
daug metų. O žaidynių pabaigą jau tradiciškai 
pakrikštijo lietus. 

Žaidynių videoreportažą galite pamaty-
ti LKD tinklapio www.lkd.lt skiltyje „Video 
naujienos gestų kalba“.

Tarprajoninės sporto žaidynės „Karpynėje“

XII kurčiųjų tarprajoninės sporto žaidynių dalyviai.

nių maišelių vartojimą, ir smagios virtuvinės 
prijuostės visai šeimai. Dalis gautų pajamų 
bus skiriama Lietuvos kurčiųjų draugijai, 
siekiant prisidėti prie kurčiųjų bendruome-

nei aktualių problemų sprendimo.
„Made in Silence“ kūrėjai nuolatos ieško 

naujų modelių fotosesijoms bei renginiams. 
Norėtumėte išbandyti save? Susisiekite www.

facebook.com/madeinsilence18/. 
Drabužių prekės ženklo „Made in Silence“ 

gaminių galima įsigyti interneto svetainėje 
www.madeinsilence.com.

LKD inf.

KULTŪRA

Sporto žaidynių organizatorėms G. Eidukevičienei ir  
I. Perminienei padėkas įteikė KKRC direktorė J. Pu- 
gačiauskienė ir LKD viceprezidentas M.Balaišis.
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Seminaras 
Prieš prasidedant Generalinei asamblėjai buvo surengtas semi-

naras ir dirbta grupėse. Svečiai – Rusijos kurčiųjų asociacijos prezi-
dentas Stanislavas Ivanovas ir viceprezidentė Lidija Frolova bei kiti 
atstovai pristatė projektą DeafSkills (kurčiųjų įgūdžiai). Šis projektas 
skatina kurčiųjų įdarbinimą ir stojimą į aukštąsias mokyklas, organi-
zuojant pasirinktos profesijos konkursus. Pavyzdžiui, kirpėjai, siuvė-
jai, automechanikai ir kitų specialybių atstovai pagal savo profesiją 
per tam tikrą laiką turi apkirpti, padaryti šukuoseną, pasiūti drabužį, 
suremontuoti automobilį ir kt. Laimi tas, kuris tai atlieka greičiausiai 
ir kokybiškiausiai. Šį konkursą stebi įvairių įmonių vadovai ir aukštų-
jų mokyklų atstovai. Jie geriausiems pasiūlo darbo vietas arba stu-
dijas aukštosiose mokyklose. Projekto iniciatoriai tokius konkursus 
siūlė rengti savo valstybėse ir sutiko dalytis patirtimi juos organizuo-
jant.

Antrojoje dalyje kiekviena valstybė (šiais metais dalyvavo 26 EUD 
narės iš visos Europos) turėjo trumpai pristatyti savo kurčiųjų asoci-
acijos situaciją pagal nurodytus klausimus. Pateikiame Lietuvos kur-
čiųjų draugijos (LKD) pristatymą pagal visoms valstybėms skirtus ša-
bloninius klausimus. Lietuvos kurčiųjų draugija yra įsikūrusi Lietuvos 
sostinėje Vilniuje. LKD Respublikinę valdybą sudaro devyni nariai, iš 
jų – aštuoni kurtieji ir vienas girdintis asmuo, šeši vyrai ir trys moterys. 
Pagal pagrindinį LKD projektą dirba dvylika darbuotojų, iš jų septyni 

yra kurtieji ir penki girdintys asmenys, trys vyrai ir devynios moterys. 
LKD turi vienuolika asocijuotų organizacijų ir vienija daugiau nei 2700 
narių. Taip pat buvo klausimų apie organizacijos tikslus ir finansa-
vimą. Kiekvienam pristatymui buvo skirta po dešimt minučių,  LKD 
pristatė K. Vaišnora ir T. Ivanauskas tarptautine gestų kalba, nes tai 
pagrindinė kalba tarptautiniuose susitikimuose. 

Lyginant asociacijų situacijas daugiausia darbuotojų yra Bulga-
rijos kurčiųjų asociacijoje – net 144, o mažiausiai – Maltos ir Pran-
cūzijos kurčiųjų asociacijose. Šiais metais Prancūzijos kurčiųjų aso-
ciacija organizuoja Pasaulio kurčiųjų federacijos (WFD) kongresą 
ir suvažiavimą, kuris vyks liepos mėnesį, tačiau neturi darbuotojų. 
Šioje draugijoje visi yra savanoriai, jų yra net 60. Pagal finansavimą 
pirma vieta buvo skirta Italijos kurčiųjų asociacijai: jos biudžetą su-
daro daugiau nei 10 mln. eurų. Nuspręsta tokius pristatymus daryti 
kas 2-3 metai, tačiau reikėtų detalesnio paaiškinimo, kaip skaičiuo-
jamas biudžetas. Tai padės geriau susipažinti su kiekvienos asoci-
acijos struktūra, sistema ir pamatyti jų skirtumus. EUD prezidentas 
Markku Jokinenas apibendrindamas seminarą teigė, kad organizacijų 

Gegužės 16-19 d. Rumunijos sostinėje Buka-
rešte vyko Europos kurčiųjų sąjungos (EUD) 
generalinė asamblėja. Mūsų šaliai atstova-
vo Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas 
Kęstutis Vaišnora ir Respublikinės valdybos 
narys Tomas Ivanauskas, atsakingas už 
kultūros sritį.

Europos kurčiųjų sąjungos generalinėje asamblėjoje mūsų šaliai atstovavo LKD prezidentas K. Vaišnora 
ir RV narys T. Ivanauskas, atsakingas už kultūros sritį.

EUD prezidentas M. Jokinenas ir ENSLT prezidentas L. Lerose visų 
akivaizdoje pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Mūsų atstovai ir EUD prezidentas Markas Jokinenas, tarybos narė Sofia Isari, Ru-
munijos kurčiųjų asociacijos prezidentas Mihailas Grecu.

LKD inf.

Europos kurtieji posėdžiavo Rumunijoje

KURTIEJI PASAULYJE
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tikslai panašūs, lyginant juos kokie skirtingi 
buvo prieš dešimt ir daugiau metų.

Generalinė asamblėja 
Generalinėje asamblėjoje dalyvavo 26 

valstybės, nors iš viso EUD priklauso  31 kur-
čiųjų asociacija skirtingų šalių. Delegatai, 
nepriklausomai nuo to, ar kurčiųjų asociaci-
ja delegavo vieną, ar du atstovus, turėjo tik 
vieną balsą. Jie patvirtino EUD veiklos ata-
skaitą, 2018 metų finansinę ataskaitą. 

Nuspręsta, kad EUD turi daugiau dėmesio 
skirti senjorams, nes Europa yra senstanti, 
todėl reikalinga ES fondų parama. Reikia da-
lytis patirtimi, kad būtų galima spręsti kurčių-
jų senjorų problemas (senelių globos namų, 
slaugos, užimtumo, sveikatos, pa slau gų pri-
einamumo gestų kalba). 

Rumunijos kurčiųjų draugija iškėlė pro-
blemą dėl savo valstybės draudimo kurtie-
siems vairuoti bet kokios kategorijos trans-
porto priemonę, įskaitant ir B kategorijos, 
jeigu asmuo nenaudoja klausos aparato. Net 
jei asmuo yra visiškai kurčias, jis privalo turė-
ti klausos aparatą. EUD ir visos valstybės tai 
vertino kaip diskriminaciją, todėl nuspręsta 
Rumunijos kurčiųjų asociacijai padėti iš-
spręsti šį klausimą. 

Huawei kompanija su EUD pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį. Bendradarbiaujant 
su dešimčia valstybių kurčiųjų asociacijų 

bus kuriama Huawei telefonams pritaikyta 
programėlė,  gebanti kompiuterinio avataro 
– gestų kalbos vertėjo (animuotas veikėjas, 
kuris kalba gestų kalba) versti rašytinius žo-
džius į gestų kalbą. Tai numatyta vaikams, 
kad jie skaitydami knygutes galėtų nuske-
nuoti žodžius ir telefone matytų avatarą – 
gestų kalbos vertėją, kuris jam tą žodį išvers į 
gestų kalbą. Tai nebus labai aiškus vertimas, 
nes nėra tiksliai atspindima veido išraiška. 
Buvo keliamas klausimas, kodėl pasirinktos 
būtent konkrečios 10 valstybių. Atsakyta, 
kad pati Huawei kompanija pasirinko tam ti-
kras valstybes. Buvo rekomenduota kreiptis 
į savo šalies Huawei kompanijos atstovybę ir 
prašyti skirti tam finansavimą. Austrijos kur-
čiųjų draugijos atstovas pasidalijo patirtimi, 
kad jų šalyje jau iškilo problema, nes tele-
vizijų kompanijos nebenori užsakyti realių 
gestų kalbos vertėjų ir norėtų orientuotis į 
avatarus. EUD pozicija, kad avataras gali būti 
naudojamas tik bazinei informacijai išversti, 
o ne sudėtingiems vertimams, tokiems kaip 
teismai, medicina, policija, televizija ir kt.

Ispanijos kurčiųjų draugijos atstovės pri-
statė Ispanijoje vykusią Europos kurčiųjų mo-
terų teisių konferenciją. Joje dalyvavo daugu-
ma lyderių, kurčiųjų moterų iš Europos. Jos 
ragino kiekvienoje valstybėje turėti kurčiųjų 
moterų teisių gynimo grupę ar organizaciją, 
kuri gintų moterų teises, nes kurčios moterys 

ir mergaitės patiria diskriminaciją dėl lyties, 
dėl negalios, dėl kalbos. Būtina šviesti kur-
čiųjų mokykloje besimokančias mergaites, 
aiškinti apie jų teises, kad užaugusios gebėtų 
atpažinti diskriminacijos apraiškas dėl lyties 
ir ginti save.

EUD prezidentas M. Jokinenas ir Europos 
gestų kalbos pedagogų tinklo (ENSLT) prezi-
dentas Luigi Lerose visų akivaizdoje pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį ir paragino EUD 
nares – kurčiųjų asociacijas kurti savo šalyje 
gestų kalbos pedagogų tinklą, kad ateityje 
galėtų prisijungti prie ENSLT ir dalytis patir-
timi. 

Vizito metu įvairių šalių EUD delegatai tu-
rėjo galimybę apsilankyti Rumunijos kurčiųjų 
draugijos patalpose, nes šie metai Rumunijos 
kurčiųjų bendruomenei yra ypatingi – šven-
čiamas organizacijos gyvavimo 100-metis! 

Įspūdžių daug, o Lietuvos kurčiųjų drau-
gija ir Lietuva buvo puikiai įvertina dėl aukš-
to lygio gestų kalbos vertimo paslaugų teiki-
mo sistemos ir aktyvaus bendradarbiavimo 
politiniu lygmeniu. Lietuva yra pavyzdys ir 
kitoms Europos valstybėms. Taip pat Lietuva 
vertinama kaip atvira valstybė jaunimo ben-
druomenei, nes LKD prezidentas K. Vaišnora 
yra vienas jauniausių prezidentų, palyginti 
su kitomis Europos kurčiųjų asociacijomis. 

Kitais metais EUD generalinė asamblėja 
vyks Kroatijoje.

Ilgą laiką Jerevane veikė dvi 
mokyklos, skirtos klausos 
negalios vaikams – kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų mokyklos. 
Prieš aštuonerius metus ne-
prigirdinčiųjų mokykla buvo 
uždaryta dėl nepakankamo 
finansavimo. Šiuo metu vaikai 
mokosi vienoje mokykloje. Joje 
sudarytos atskiros kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų klasės.

Klausos negalios vaikai mokykloje mo-
ko si 12 metų (kaip ir girdintieji). 

Specialiųjų vaikų darželių Armėnijoje 
nėra, tačiau kai kurie vaikai prieš mokyklą 
lanko užsiėmimus privačiuose reabilitacijos 
centruose.

Neseniai Armėnijoje įsigaliojo įstatymas, 

kad visi vaikai pradeda lankyti mokyklą nuo 
penkerių metų. Pirmuosius metus jie moko-
si parengiamojoje klasėje, o pirmą klasę 
pra de da lankyti būdami šešerių metų. Pa-
sak mokytojų, taip padaryta todėl, kad visi 
galėtų at likti karinę tarnybą ir sulaukę šauk-
tinių amžiaus nebesimokytų mokykloje. 

Sutrikusios klausos vaikai taip pat pradeda 
lankyti mokyklą penkerių ir metus mokosi 
parengiamojoje klasėje. Pamokos panašios 
į užsiėmimus darželyje, kartu su vaikais daž-
nai būna ir tėvai. 

Kochlearinė implantacija Armėnijoje plin-
ta ne taip sparčiai kaip Europos šalyse. 

Jerevano kurčiųjų mokykloje mokoma bilingviniu 
metodu: mokytojai vartoja ir gestų, ir sakytinę kalbą.

Vaikai taip pat lanko muzikos ir ritmikos užsiėmimus.

→

Kurčiųjų mokykla Jerevane Iš rusų kalbos vertė  
Joana VANAGIENĖ

KURTIEJI PASAULYJE
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Panevėžio kurčiųjų kultūros 
centrą pasiekė džiugi žinia, 
kad gegužės 22 d. Floridoje 
(JAV) pasirodė trečioji kurčiųjų 
istoriko dr. Simono J. Carme-
lo nauja knyga „Iš magijos 
skraistės“ („Out of the Magic 
Cloak“) apie pasaulio kurčius 
magus. Šioje 188 puslapių 
knygoje pateikiamos 68 kur-
čiųjų iliuzionistų iš 23 pasaulio 
valstybių šalių biografijos.

Teko ilgai ir sunkiai padirbėti, prireikė 
net šešerių metų, kol buvo išleista trečioji 
šio autoriaus knyga, jos kaina – 35 doleriai. 

Pirmoji knyga „Tylioji magija“ („Silent 
Magic“) buvo išleista 2008 m., joje  publikuo-
jama 59 biografijos kurčiųjų iliuzionistų iš vi-
so pasaulio. 

Antroji knyga „Nematoma magija“ („Invi-
sible Magic“) buvo išleista 2013 metais. Joje 

– 112 kurčiųjų iliuzionistų (iš 28 pasaulio vals-
tybių) biografijos. Į antrąją knygą įdė ta ir  pa ne -
vėžiečio kurčiojo iliuzionisto Mi chailo Chovans-
kio gyvenimo istorija. Ji su autoriaus auto grafu 
yra saugoma Panevėžio kurčiųjų kultūros cen-
tro archyve. 

Trečiojoje knygoje „Iš magijos skraistės“ 
publikuojama šio straipsnio autoriaus, pane-
vėžiečio kurčiojo iliuzionisto Viliaus Glušoko  
gyvenimo biografija. Ši knyga iškilmingai bu-
vo pristatyta Tarptautinėje magų draugijoje 
(JAV) ir magams skirto leidinio „Jungiantis 
žie das“ redakcijoje. Tikiuos,  kad šią knygą 
su au tografu gausiu per 18-ąjį tarptautinį kur-
čiųjų magijos konkursą Madride (Ispanija).

Visos išleistos istoriko  dr. Simono J. Car-
melo knygos apie pasaulio kurčius iliuzionis-
tus yra unikalios, nes jose yra biografijos ir 
faktai apie kurčius iliuzionistus nuo 1860 m. 
iki šių dienų. 

Tarptautinė magų draugija  gerai įvertino 
dr. Simono J. Carmelo darbą ir nuopelnus. 
Po šios knygos pristatymo buvo publikuoja-
mas išsamus straipsnis „Simonas J. Carme-

las – pasaulio kurčiųjų magijos karalius“. 
Visa tai įeis į pasaulio kurčiųjų istoriją, o kny-
gos bus saugomos ir Gallaudeto universiteto 
kurčiųjų muziejuje (JAV). 

Kita džiugi naujiena – Lietuvos kurčiųjų 
magai gavo iš Malaizijos kurčiųjų magijos aso-
ciacijos prezidento Hueno Kueno kvietimą at-
vykti į jo šalį ir pasikeisti darbo patirtimi.

KURTIEJI PASAULYJE

Kurčiųjų istoriko knygose – 
magų gyvenimas

→ Valstybė kompensuoja vieno implanto 
kainą, o operacijos dažnai atliekamos vyres-
niems vaikams. Nors implantaciją geriau ir 
efektyviau daryti 3-6 mėnesių kūdikiams, 
Armėnijoje ji dažnai atliekama 7-9 metų vai-
kams. Tokiame amžiuje sunku pasiekti gerų 
rezultatų, „normali“ kalbos raida jau beveik 
neįmanoma. Todėl Armėnijoje labai nedaug 
vaikų, turinčių kochlearinius implantus, eina 
į bendrojo lavinimo mokyklas, beveik visi jie 
mokosi kurčiųjų mokyklose.

Jerevano kurčiųjų mokykloje mokoma 
bilingviniu metodu. Per pamokas mokytojai 
vartoja ir gestų, ir sakytinę kalbą. Vaikai vie-
ną kartą per savaitę turi gestų kalbos pamo-
kas. Mokykla organizuoja nemokamus gestų 
kalbos kursus mokytojams ir tėvams. Kursai 
mokytojams padeda pamokas padaryti kiek 
įmanoma efektyvesnes, o tėvams gestai pa-
deda bendrauti su vaikais. Be gestų kalbos, 
vaikai mokosi armėnų ir rusų kalbų, taip pat 
rusų gestų kalbos.

Kiekvieną pirmadienį vaikai į mokyklą 
susirenka iki pusiaudienio. Mokytojai sako, 
kad daugelis moksleivių gyvena toli nuo mo-
kyklos, o rytais būna dideli kamščiai. Todėl 
pirmadieniais pagrindinių dalykų pamokos 

vyksta po pietų, kad visi mokiniai galėtų jose 
dalyvauti. Tie, kurie atvyksta anksčiau, gali 
pasirinkti įvairias veiklas būreliuose arba in-
dividualius užsiėmimus.

Mokykloje praktiką atlieka Jerevano pe-
dagoginio universiteto studentai. Anksčiau 
Jerevane nebuvo defektologijos skyriaus. 
Daugelis pedagogų studijavo Rusijoje – Mas-
kvoje arba Peterburge. Tačiau dabar studen-
tai, pasirinkę šią studijų kryptį, jau gali studi-
juoti ir Armėnijoje. 

Universitete taip pat yra gestų kalbos 
paskaitos, bet didžiąją dalį šios kalbos stu-
dentai išmoksta jau pradėję dirbti moky-
kloje. Studentai atlieka dviejų tipų praktiką: 
pasyviąją, kai tik stebi pamokas, ir aktyviąją, 
kai patys veda pamokas.

Kiekvienas vaikas mokykloje turi indivi-
dualius užsiėmimus su surdopedagogu. Kuo 
vaikas mažesnis, tuo šie užsiėmimai dažnes-
ni – pradinėse klasėse gali būti ir šeši užsi-
ėmimai per savaitę, o aukštesnėse klasėse 
– tik vienas.

Mokykla turi bendrabutį. Kai kurie vaikai 
čia gyvena penkias dienas per savaitę, o sa-
vaitgaliais važiuoja namo. 

Yra vaikų, atvykusių iš Gruzijos ir Kalnų 

Karabacho. Jie mokyklos bendrabutyje gy-
vena visus metus, namo grįžta tik per atos-
togas.

Aukštesnėse klasėse mokoma ir profesi-
jos: batsiuvio, siuvėjo, kosmetologo (makia-
žas ir manikiūras), plaukų kirpimo ir kilimų 
gamybos paslapčių. 

Profesijos mokoma tam pritaikytose kla-
sėse. Pamokas veda kvalifikuoti pedagogai. 
Be išvardytų profesijų, mergaitės dar moko-
mos gaminti maistą, konservuoti produktus.

Mokykloje vyksta fizinio lavinimo pamo-
kos, vaikai taip pat mokomi žaisti šachma-
tais. Yra ir kitokios popamokinės veiklos, pa-
vyzdžiui, sportinės – futbolo, graikų-romėnų 
imtynių, šokių būreliai; kūrybinės – rankdar-
bių būrelis.

Be to, vaikai lanko muzikos ir ritmikos 
užsiėmimus. Neprigirdintieji mokosi dai-
nuoti arba groti kokiu nors instrumentu, o 
kurtieji – pajausti ritmą ir šokti. 

Mokykloje dažnai rengiami įvairūs pa-
sirodymai, kur moksleiviai šoka, dainuoja, 
vaidina.

Iš rusų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ
Šaltinis http://eemars.org

Vilius GLUŠOKAS
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Gegužės 30 d. Bendrajame pagalbos centre (BPC) 
vyko darbinis susitikimas, kuriame dalyvavo BPC, 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departa-
mento, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
(SADM), Neįgaliųjų reikalų departamento prie 
SADM, Lietuvos kurčiųjų draugijos ir Vilniaus aps-
krities gestų kalbos vertėjų centro atstovai. Jie 
aptarė gestų kalbos vertėjų poreikį BPC, priimant 
pagalbos prašymus iš klausos negalios asmenų. 

Susitikimo pradžioje BPC viršininkas Audrius Čiuplys informavo, 
kad, įgyvendinant valstybės investicijų projektą „Bendrojo pagalbos 
centro teikiamų paslaugų prieinamumo kurtiesiems tobulinimas“, 
kuriama programėlė išmaniesiems įrenginiams. Ji sudarytų galimy-
bę klausos negalios asmenims išsikviesti skubiąją pagalbą lietuvių 
gestų kalba. Planuojama, kad programėle bus galima naudotis nuo 
kitų metų, kai ji bus visiškai ištestuota ir dirbti su ja bus išmokyti BPC 
darbuotojai. Tačiau paslaugai užtikrinti reikės gestų kalbą mokan-
čių žmonių, kurie galėtų išversti gaunamus pranešimus. Todėl buvo 
išsakytas BPC pasiūlymas dėl Vilniaus gestų kalbos vertėjų centre 
dirbančių vertėjų budėjimo BPC patalpose Vilniuje.

SADM vyriausioji patarėja neįgaliųjų klausimais Eglė Čaplikienė 
informavo, kad šiais metais vykdoma gestų kalbos vertėjų centrų re-
organizacija: penki gestų vertėjų centrai jungiami į vieną įstaigą, kuri 
bus pavaldi Neįgaliųjų reikalų departamentui prie SADM. Todėl kol 
kas konkretaus susitarimo negalima priimti.

Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorė Danguolė 

Dragūnienė supažindino su gestų kalbos vertėjų darbo ir apmokėjimo 
sąlygomis savo vadovaujamame centre. Jos teigimu, nėra vertėjų, ku-
rie dirbtų naktimis, o ir esami darbuotojai vos pajėgia aptarnauti visus 
besikreipiančius asmenis darbo dienomis nuo 7.30 iki 19.30 val. Todėl 
buvo išsakytas siūlymas bandyti organizuoti gestų kalbos vertėjų bu-
dėjimą kitame BPC teritoriniame padalinyje Klaipėdoje.

Po pasikeitimo nuomonėmis ir trumpų diskusijų sutarta klausi-
mą svarstyti rudenį, kai bus įvykusi gestų kalbos vertėjų centrų reor-
ganizacija ir bus į priekį pažengęs 112 programėlės kūrimas.

Birželio 4 d. BPC viršininkas A. Čiuplys ir  viešųjų ryšių atstovė 
Vilma Juozevičiūtė VAGKVC direktorės D. Dragūnienės kvietimu lan-
kėsi centro būstinėje. Svečiai susipažino su vertėjų darbo aplinka, 
gestų kalbos vertėjai dalijosi asmenine patirtimi, kai jie tarpininkavo 
kviečiant skubią pagalbą klausos negalios žmonėms.  Tartasi, kokiu 
būdu pritaikyti BPC kuriamą programėlę su vaizdo skambučio funk-
cija, teikiant paslaugas kurtiesiems.

MES IR VISUOMENĖ

Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas (LKSK) įgijo naujų 
rėmėjų – mūsų sportininkus parems vienas didžiausių 
Lietuvoje „GymPlius“ sporto klubų tinklas. 

Naujieji rėmėjai padės Lietuvos kurčiųjų sportininkų rinktinėms 
pasirengti Europos, pasaulio čempionatams ir Kurčiųjų žaidynėms, 
siekiant geriausių rezultatų tarptautinėse kovose. Prasidėjus šiai 
partnerystei Lietuvos kurčiųjų sporto rinktinių nariai galės neribotai 
lankytis visuose aštuoniuose „GymPlius“ sporto klubuose Vilniuje, 
Kaune ir Panevėžyje. Be to, „GymPlius“ suteiks jiems dideles nuolai-

das. LKSK prezidentas Edvinas Kriūnas dėkojo verslininkams už to-
kią svarbią paramą: „Labai džiugu, kad prie Lietuvos kurčiųjų sporti-
ninkų rėmėjų prisidėjo „GymPlius“ sporto klubas, kuris mums padės 
pasiekti geriausių rezultatų tarptautinėse žaidynėse. Sportininkams 
tai yra labai svarbu. Dėkoju „GymPlius“ direktoriui Airidui Kondratui 
ir operacijų vadovui Mantui Badikoniui už parodytą dėmesį ir pagal-
bą gerinant Lietuvos kurčiųjų sportininkų rezultatus.“

 „GymPlius“ direktorius A. Kondratas tiki, kad ši parama dar la-
biau paskatins kurčiuosius puikiais pasiekimais garsinti Lietuvą.

Ar nuo kitų metų kurtieji galės naudotis 112 programėle?

BPC viršininkas A. Čiuplys  svečius supažindino su BPC Vilniaus skyriaus operatorių 
darbo sąlygomis.

LKSK prezidentas E. Kriūnas džiaugiasi parama. Lietuvos kurčiųjų sporto rinktinių nariai galės neribotai lankytis visuose aštuoniuose 
„GymPlius“ sporto klubuose Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje.

GymPLIUS“  parama  kurčiųjų sportininkams 

„Akiračio“ inf.

„Akiračio“ inf.
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Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrin-
dinės mokyklos (PKNPM) vyr. pradinių klasių 
mokytoja, surdopedagogė  Rūta Matuzevičienė 
prieš daugiau nei dvidešimt penkerius metus  pa-
liko ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo postą 
ir pradėjo dirbti vos tik įsikūrusioje Panevėžio 
katalikiškoje kurčiųjų mokykloje. Mokytoja nie-
kada nesigailėjo šio radikalaus žingsnio. Mėgs-
tamas darbas ir tvirtas tikėjimas šiai žemaitiškų 
šaknų turinčiai pedagogei buvo didžiulė paspirtis 
galynėjantis su sunkia liga. Mokytoja įveikė ligą 
ir po dvejų metų pertraukos 2018 m. rugsėjį su 
šypsena vėl pasitiko savo mokinius klasėje.  

Mokiniai ir bendruomenė – dar viena šeima
Pateikus delikatų klausimą, ar galima klausti apie ligą, Rūta 

tvirtino nebijanti ta tema kalbėti, nes jos istorija yra apie tai, kaip 
galima įveikti ligą ir atsistoti ant kojų. ,,Buvo labai skaudu, tačiau 
visą tą laiką gyvenau mokykla, negalėdama būti kartu su mokiniais 
ir kolegomis buvau drauge su jais širdimi“, –  tikino mokytoja. Anot 
jos, tuo laikotarpiu didžiausias stiprybės šaltinis jai buvo mylima ir 
mylinti šeima bei mokyklos bendruomenė. ,,Stiprybė atsiranda, kai 
nori gyventi. Todėl visiems esu labai dėkinga už palaikymą“, – sakė 
R. Matuzevičienė. 

Mokytoja savo mokinių nevadina kitaip, kaip tik mano vaikai. To-
dėl prisimena savų vaikų dažnus pastebėjimus: ,,Mamyte, juk mes 
tavo vaikai.“  Taip jau yra, kad visa širdimi atsidavusi savo darbui 
Rūta namiškius vadina gimtąja šeima, o klasės mokinius – dar viena 
šeima, apie kurią taip pat, kaip ir savo artimuosius, galvojanti dieną 
ir naktį.  ,,Taigi, – sakė ji, – atrodo, kad gyvenu du gyvenimus.“ 

Paliko aukštas pareigas
Prisimindama pirmuosius darbo mokykloje metus, R. Matuzevi-

čienė  prisipažino, kad apsispręsti palikti turimas aukštas pareigas 
ir viską pradėti nuo nulio nebuvo lengva. Juolab ir miesto Švietimo 
skyriaus vadovybė prašė atsiimti prašymą dėl išėjimo iš darbo. Ta-
čiau dvejones ir svarstymus, pasak pedagogės, nutraukė staiga, kaip 
nušvitimas, atėjęs aiškus suvokimas, kad ji turinti dirbti šioje moky-
kloje. ,,Kaip šiandien pamenu, ėjau tuomet pro dabartinę V. Žem-

kalnio gimnaziją į namus, ir toks jausmas į širdy – lyg koks spindulys 
būtų nušvietęs sąmonę – aš privalau ten būti. Tuo momentu tartum 
akmuo nukrito nuo krūtinės, prašviesėjo akyse. Man tai buvo kaip 
kažkoks ženklas“, – prisiminė R. Matuzevičienė. Ir dar kartą patikino, 
kad per visus tuos metus niekada nesigailėjo savo sprendimo. ,, Aš 
laiminga, myliu vaikus. Dirbdama jaučiu palaimą“, – džiaugėsi ji.

Mokytoja prisipažino, jog pradžia – nemokant gestų kalbos ir 
matant apgailėtiną kuriamos mokyklos padėtį – nebuvo rožėmis 
klota, bet ją papirko vaikų šiluma ir nuoširdumas. ,,Pamilau juos”, 
– sakė ji ir pabrėžė, kad norint išmokyti klausos negalios vaiką nega-
lima maišyti meilės su gailesčiu. ,,Mokant kurčius vaikus,  gailestis 
nėra pagalbininkas. Todėl, anot jos, su meile koja kojon turi žengti 
ir griežtumas. ,,Gailestis niekur neveda. Gailėtis reikia protingai, nes 
gyvenime niekas tų vaikų už rankos nevedžios“, – įsitikinusi R. Ma-
tuzevičienė.

Kolegų atsiliepimai
Teisingą mokytojos požiūrį į kurčio vaiko ugdymą ir auklėjimą 

pastebėjo ir PKNPM direktorė Danutė Kriščiūnienė. Pristatydama 
šią pedagogę ji sakė, jog tai labai reikli, bet be galo mokinių myli-
ma mokytoja. ,,Tuos dvejus metus, kai Rūta sirgo, vaikai jos labai 
pasigesdavo. Atėję pas mane į kabinetą rodydavo į telefoną, kad 
skambinčiau ir prašyčiau mokytojos greičiau sugrįžti“, – pasakojo 
mokyklos direktorė. Ji pažymėjo, kad R. Matuzevičienė viena iš pir-
mųjų pradėjo dirbti  šioje įstaigoje ir yra tartum mokyklos stuburas. 
Didžiulę patirtį turinčios pedagogės pamokos  tobulai apgalvotos. Ji 
turi sukūrusi savo ugdymo metodiką ir sistemą, taiko pačias naujau-
sias informacines technologijas, o svarbiausia – sugeba prieiti prie 
kiekvieno vaiko. ,,R. Matuzevičienės parengti mokiniai į dalykinę 
sistemą išeina gavę labai tvirtus pagrindus“, –  džiaugėsi direktorė. 
Ji teigė, kad visi darbai ar projektai, kurių imasi ši mokytoja, yra pa-
daromi nuo A iki Z. Šią savybę ji įdiegia ir savo mokiniams.  Mokyklos 
vadovė džiaugėsi, kad R. Matuzevičienei pavyko įveikti ligą. ,,Tai ti-
kras stebuklas“, – sakė ji.

Gerų ir nuoširdžių žodžių savo kolegei negailėjo ir prieš dvide-
šimt penkerius metus drauge su ja pradėjusi dirbti pradinių klasių 
mokytoja metodininkė Laimutė Lazdauskienė. Pasak jos, pažintis su 
R. Matuzevičiene tęsiasi jau trisdešimt metų. Dirbant ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje Rūta buvo jos vadovė ir kolegė, o šioje mokykloje 
dvidešimt penkerius metus jos yra kolegės ir draugės. ,,Tai žmogus, 
kuriuo šventai tikiu: niekada neapvils, niekada neišduos, niekada 
nepaliks. Santūri jos išvaizda slepia be galo jautrią sielą. Labai ža-
viuosi jos stiprybe ir tikėjimu įveikiant ligą. Džiaugiuosi, kad mes 
vėl drauge ir kartu stengiamės, kad  sutrikusios klausos vaikučiams 

Laima LAPĖNIENĖ

Mokytojos  
stiprybė – dvi  
šeimos ir 
mėgstamas darbas

PKNPM surdopedagogė  R. Matuzevičienė yra reikli, bet be galo mokinių mylima 
mokytoja. 

MŪSŲ ŽMONĖS
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Trys mūsų žmonės savo žinias, patirtį ir laiką ne-
atlygtinai skirs visuomeniniams projektams.

Darbo grupė  „Klausa“
Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) prezi-

dento K. Vaišnoro prašymu į darbo grupę 
„Klausa“ įtrauktas ir kurčiasis narys. Darbo 
grupės „Klausa“ tikslas –  teikti pagalbą šeimai, 
kurios vaikui diagnozuotas klausos sutriki-

mas. Tai Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir 
neprigirdinčius vaikus, bendrijos PAGAVA inici-
atyva įkurta darbo grupė, kuriai teisę veikti su-
teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ji 
įkurta prie Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro (LKDUC). Šiai grupei priklau-
sys LKD Respublikinės valdybos narė Monika 
Kumžaitė, kuri bus atsakinga už švietimą. Spe-
cialistų grupė rūpinasi, kad pagalba šeimoms 

būtų suteikiama kuo greičiau, sužinojus dia-
gnozę apie kūdikio klausos sutrikimus. 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūros grupė
Į Sveikatos apsaugos ministerijos neįga-

liųjų sveikatos priežiūros grupę Lietuvos kur-
čiųjų draugija delegavo LKD Respublikinės 
valdybos narį Arūną Bražinską. Grupei paves-
ta analizuoti ir spręsti klausimus, susijusius 

žodis taptų draugu. Rūtelė yra puiki moky-
toja – be galo atsakinga, sąžininga, reikli ir 
sklidina meilės – tiek savo šeimai, tiek savo 
darbui“, – sakė L. Lazdauskienė.

Apie vaikų integraciją į bendrojo 
lavinimo mokyklas 

Mokytojos R. Matuzevičienės didžiausias 
džiaugsmas – į gyvenimą išleistos keturios 
pradinukų kartos. Sutikti po dešimtmečio ir 
daugiau jie mokytoją prisimena, džiaugiasi, 
apsikabina, priima kaip savą.

Tačiau  didžiulę patirtį sukaupusią peda-
gogę liūdina kas metai vis mažesnė mokinių 
motyvacija kalbėti. Dabar, kai šalia kurčio 
žmogaus yra vertėjas, išmokyta graži tartis ir 
turtingas žodynas, anot jos, lieka beverčiai.  
,,Vargsti, dirbi, stengiesi, o gabus mokinys 
pasako, kad to jam vis tiek neprireiks“, – ap-
gailestavo R. Matuzevičienė.

Prakalbus apie klausos negalią turinčių 
vaikų integraciją į bendrojo lavinimo mokyk-
las, mokytoja sakė, kad ji neįsivaizduoja kur-
čio vaiko sėdint šalia girdinčiojo, nes kurčio 
mokinio ugdymui yra visai kita metodika ir 
specifika. 

,,Manau, kad tai būtų didelė klaida, todėl 
priimantieji tokius sprendimus turėtų ge-
rai pagalvoti“, – tvirtino ji. O užsiminus apie 
specialią kurčio vaiko ugdymo metodiką, 
R. Matuzevičienė sakė nusivylusi, kad Šiau-
lių universitete, rengiant surdopedagogus, 
programoje nebelikę tokios disciplinos kaip 
metodika. 

,,Visai atsitiktinai pamačiau programą ir 
labai nustebau: dėstomi vien teoriniai daly-
kai, būsimi surdopedagogai negauna paties 
svarbiausio – metodikos, kaip dirbti su kur-
čiu vaiku, kaip jį prakalbinti“, – stebėjosi mo-
kytoja.

Liga pakeitė požiūrį į daugelį 
dalykų

R. Matuzevičienė pripažino, kad užklu-
pusi liga privertė ją daug ką permąstyti ir 
įvertinti. Kardinaliai pasikeitė požiūris į dau-

gelį dalykų: į viską reaguojanti ramiau, nesu-
kanti galvos dėl smulkmenų ir dar plačiau 
dalijanti meilę aplinkiniams.

Paklausta apie sveiką gyvenseną, moky-
toja sakė, kad niekada nebuvo aktyviai spor-
tuojanti, tad niekas nepasikeitė ir susirgus. 
Tačiau daug dėmesio skiria mitybai: atsisakė  
saldumynų, miltinių patiekalų,  renkasi tuos 
produktus, kuriuose mažiau cukraus, anglia-
vandenių, nebegeria gazuotų gėrimų, maistą 
gamina namuose. 

,,Džiaugiuosi, kad ir mokykloje mažiau 
naudojama cukraus, druskos, daugiau varto-
jama viso grūdo produktų. Nors visi neigiamai 
vertina ministro A. Verygos įvestus pokyčius, 
aš įžvelgiu daug pliusų ir tuo džiaugiuosi“, – 
pažymėjo R. Matuzevičienė. 

Didžiausia mokytojos atgaiva, džiaugs-

mas ir stiprybė – šeima. Su vyru jiedu užau-
gino sūnų ir dukrą. Dabar jau džiaugiasi ir 
keturiais vaikaičiais. Vaikų šeimos tvirtai įlei-
dusios šaknis Londone. Vyriausioji vaikaitė 
– jau diplomuota architektė. ,,Nieko išskirti-
nio, gyvename kaip ir didžioji dalis lietuvių“, 
– kukliai apie savo šeimą kalbėjo Rūta.

O pabaigoje reikia pagarsinti istoriją, 
susijusią su Rūtos vardu. Iš tiesų šio vardo 
Matuzevičienės dokumentuose nėra. Visur 
rašoma Irena Matuzevičienė. Tačiau moky-
toja sakė, kad Irenos vardas jai yra visiškai 
svetimas, nes nuo pat kūdikystės buvo vadi-
nama Rūta. Tik šiuo vardu ja vadina šeima, 
draugai, pažįstami, kolegos. Jis – jos esybės 
dalis. 

,,Irena - ne mano vardas“, – tvirtino mo-
kytoja. Todėl ir šių eilučių autorei nekilo ran-
ka mokytoją pristatyti jos dokumentuose 
nurodytu vardu. O to Irenos vardo istorija 
tokia: nuėjęs užregistruoti mergaitės vardo į 
civilinės metrikacijos skyrių, jos žemaitis tė-
tis vietoj Rūtos vardo pasakė Irūta. Ten tada 
dirbusios moterys patikino, kad tokio vardo 
nėra, ir įregistravo mergaitę Irenos vardu. 
Taip iki šiol mokytoja turi du vardus: niekur 
neregistruotą, bet su ja suaugusį vardą – Rūta 
ir popierinį, kuris egzistuoja tik dokumentuo-
se – Irena.

Žmonės, įtraukti į visuomeninius projektus

→

„Akiračio“ inf.

Mokytojos R. Matuzevičienės didžiausias džiaugsmas – per ketvirtį amžiaus į gyvenimą išleistos keturios pradi- 
nukų kartos. Sutikti po dešimtmečio ir daugiau jie mokytoją prisimena, džiaugiasi, apsikabina, priima kaip savą.

MŪSŲ ŽMONĖS

oPrakalbus apie klausos 
negalią turinčių vaikų 

integraciją į bendrojo lavinimo 
mokyk las, mokytoja sakė, kad 
ji neįsivaizduoja kurčio vaiko 
sėdint šalia girdinčiojo, nes kurčio 
mokinio ugdymui yra visai kita 
metodika ir specifika. 
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Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centro 
(LKNUC) muziejus yra išsau-
gojęs autentiškus liudijimus 
– Jono Glembockio, Marijos 
Stelmošenko, mokyklos di-
rektorės Agnės Pacenkaitės  
ir kitų pedagogų rankraš- 
čius. Neetatinė „Akiračio“  
korespondentė Ramunė 
BUIKAUSKIENĖ iš šių ran-
kraščių atrinko įdomiausias 
ištraukas apie pirmųjų peda-
gogų pasiaukojamą darbą,  
jų džiaugsmus ir nusivylimus, 
kad skaitytojai nors truputį 
susipažintų su kurčiųjų mo-
kyklos steigimo istorija tais 
sunkiais pokario metais.  

Prieš Antrąjį pasaulinį karą lenkų oku-
puotame Vilniuje veikė mokykla kurtiesiems. 
Kai kurie šios mokyklos mokytojai, karui pa-
sibaigus, tęsė savo darbą – tai J. Glembockis, 
M. Stelmošenko, Stefanija Paukštytė-Grine-
vičienė. 1944 m. frontui nutolus į vakarus, 
buvę kurčiųjų pedagogai pradėjo ieškoti mo-
kyklinio amžiaus kurčių vaikų. 

M. Stelmošenko atsiminimuose rašė: „Ka-
rui baigiantis, miestas buvo nuniokotas, ne-
buvo transporto, paštas nereguliarus, todėl 
buvo sunku surinkti kurčiuosius. Aš ant stulpų 
klijuodavau skelbimus su adresu, kur galima 
mokyti kurčiuosius. Turgaus dienomis miesto 
turgavietėse klausinėdavau žmonių apie kur-
čius vaikus. 1944 metais tokiu būdu surinkau 
26 kurčiuosius.“ 

Savo darbui atsidavę pedagogai šią mo-

kinių grupelę mokė glausdamiesi įvairiose 
Vilniaus mokyklose. 

Būsima direktorė A. Pacenkaitė, kuriai 
teko organizuoti kurčiųjų mokyklos steigi-
mą, ir Švietimo liaudies komisariato specia-
liųjų mokyklų viršininkė S. Paukštytė-Grine-
vičienė ieškojo  patalpų būsimai mokyklai. 

Atgauti buvusią mokyklą Trakų g. 22 - 18 
nebuvo jokių vilčių, nes patalpas po vokie-
čių užėmė rusų kariškiai. Joms pavyko gauti 
dalį medinio pastato S. Konarskio gatvėje 33, 
kur buvo gimnazisčių bendrabutis. 1945 m. 

spalio 15 d. tuometinis švietimo ministras 
J. Žiugžda leido įsikurti trijuose kambariuose 
(S. Konarskio g. 33). 

„Senoji kurčiųjų mokykla stovėjo vieno-
je gražiausių Vilniaus vietų – senojo Vingio 
parko pakraštyje, Konarskio gatvėje. <...> 
Tai buvo senas, nusilupinėjusiais, kažkada 
tamsiai raudonais dažais dažytas, medinis 
dviejų aukštų, nežinantis, į kurią pusę krypti 
pastatas. <...> Visą mokyklos fasadą juosė dvi 
eilės medinių, sukrypusių balkonų, iš kurių 
galėjai grožėtis šimtametėmis parko pušimis, 
o rudenį – visomis spalvomis liepsnojančiais 
lapuočiais“, – taip senąją mokyklą apibūdino 
ilgametė mokytoja Genovaitė Ruzgienė. 

Bet pedagogams ir kurtiesiems džiaugtis 
teko trumpai. Namui reikėjo didelio remonto: 
langai buvo neįstiklinti, nuo sienų nuimti ko-
kliai, išlupinėtos grindys. Laiptai ir kiekvienas 
kampas reikalavo remonto. Nebuvo vandens 
ir šviesos. Medžiagų remontui taip pat nebu-
vo. Iš pradžių vaikai rašė atsiklaupę ant grin-
dų, sąsiuvinius pasidėję ant ilgų suolų. Moks-

1947 m. Kurčiųjų mokyklos pedagogų kolektyvas (pirmoje eilėje antras iš kairės): J. Glembockis, A. Pacenkaitė, 
M. Stelmošenko, G. Kaupelytė. Antroje eilėje trečia iš kairės S. Paukštytė-Grinevičienė.

KULTŪRA

Senoji Vilniaus kurčiųjų mokykla

KURČIŲJŲ ISTORIJAMŪSŲ ŽMONĖS/KURČIŲJŲ ISTORIJA

su sveikatos priežiūros paslaugų neįgalie-
siems prieinamumu. 

Projektas ,,Aš galiu“
Neįgaliųjų reikalų departamentas įgyven-

dina projektą ,,Aš galiu“, kurio redakcinėje 
kolegijoje Lietuvos kurčiųjų draugijai atstova-
vo Rasa Buikauskaitė-Kurzenkovė. Jai išėjus 
dekretinių atostogų, į kolegiją deleguota vie-
šųjų ryšių koordinatorė Vaida Lukošiūtė.

Projektas „Aš galiu“ startavo 2015 m. lie-
pos 1 d. ir tapo naujienų platforma, kur kas-
dien publikuojami straipsniai, reportažai, 
pasakojimai apie žmones, vaizdo reportažai 
ir kitokia aktuali informacija neįgaliųjų socia-
linės integracijos temomis. Nuo projekto įgy-
vendinimo pradžios iki 2018 m. gruodžio 31 
d. projekto „Aš galiu“ informacija buvo skel-
biama naujienų portale lrytas.lt. Nuo 2019 
m. sausio pamėgtą rubriką skaitytojai randa 

naujienų portale https://www.tv3.lt/ .
Svarbiausi projekto tikslai – skatinti 

gerbti neįgaliųjų teises ir jų orumą, visose 
gyvenimo srityse kovoti su stereotipais ir 
ydinga praktika, susijusia su neįgaliaisiais, 
didinti informuotumą apie negalios ypatu-
mus, neįgaliųjų gebėjimus ir pasiekimus, 
inicijuoti diskusijas elektroninėje erdvėje 
visuomenei ir atskiroms tikslinėms grupėms 
aktualiais klausimais

→

oMokslas buvo labai varga-
nas: trūko beveik visko,  

ko reikia mokyklai. Girdintys  
vaikai nesugyveno su kurčiai- 
siais. Po švietimo ministro vizito 
kurtiesiems buvo atiduotas  
visas pastatas, jį pavadino 
Vilniaus kurčių-nebylių mokykla. 
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las buvo labai varganas: trūko beveik visko, 
ko reikia mokyklai. Girdintys vaikai nesugyve-
no su kurčiaisiais. Po švietimo ministro vizito 
kurtiesiems buvo atiduotas visas pastatas, jį 
pavadino Vilniaus kurčių-nebylių mokykla. 
Laimei, į mokyklą dirbti buvo paskirtas pa-
tyręs kurčiųjų mokytojas J. Glembockis, ku-
ris parodė didelius ūkinius sugebėjimus. Jis 
suremontavo pastatą,  pasirūpino, kad būtų 
įvesta šviesa ir vanduo. J. Glembockio dėka 
vaikai turėjo tinkamas mokytis patalpas. Iš 
pradžių mokykloje veikė dvi klasės, mokėsi 
tik Vilniaus ir netolimų vietovių mokiniai. Po 
kiek laiko čia pradėjo mokytis dar vaikų iš 
Kauno, buvo sudarytos keturios klasės. Iš di-
rektorės A. Pacenkaitės atsiminimų: „Atvežė 
mums trylika nebyliukų, žinoma, atrinktų... 
Visi jie buvo našlaičiai, nei patys geriausi mo-
kiniai, nei auklėtiniai. Šiek tiek apsitvarkę, 
skelbėmės visai Lietuvai, ir pradėjo mums 
vežti naujus nebyliukus, kaip paprastai mes 
savo globotinus vadindavome. Pirmaisiais 
mokslo metais turėjome jų apie pusę šimto, 
o vėliau – apie šimtą.“

Ypatingą mokyklos branduolį sudarė du 
vyriausieji mokytojai – M. Stelmošenko ir 
J. Glem bockis, truputį vėliau prie jų prisidėjo 
S. Paukštytė-Grinevičienė, kuri 1946 m. per-
ėjo dirbti į šią mokyklą. Visi trys buvo puikūs 
pedagogai, kurčiųjų specifikos žinovai. Jie 
padėjo visiems jauniems nepatyrusiems 
mokytojams ir auklėtojams žengti pirmuo-
sius žingsnius nelengvame darbe. J. Glem-
bockis rašė: „Paruoštų kadrų nebuvo. Man 
teko kelis mokytojus paruošti darbui su kur-
čiais-nebyliais. Ateinantiems dirbti į mūsų 
kurčių-nebylių mokyklą jauniems mokyto-
jams stengiausi perduoti visą savo darbo pa-
tyrimą. Jie lankėsi mano pamokose...“

Savo rankraščiuose A. Pacenkaitė rašė: 
„Atrodo, sekėsi mums neblogai. Bet kartu 

buvo ir labai nelengva su viskuo, nes juk bu-
vome naujakuriai pačiu sunkiausiu pokario 
laikotarpiu. Atėjo žiema, šalome smarkiai, nes 
krosnių turėjome daug, o kuro mažai. Teko 
aukotis ir patiems darbuotojams važiuoti į 
mišką, prisikirsti žalių, šlapių malkų ir parsi-
gabenti jas namo. Bet niekas nesiskundė, ne-
atsisakė, nes visi žinojo, kad reikia, kad nėra 
išeities.“ Visi mylėjo mokyklos direktorę A. Pa-
cenkaitę. Ji buvo energinga, atkakli, nebijojo 
iššūkių, tarp mokytojų turėjo autoritetą. 

„Tai tauri ir šviesi asmenybė, kuri atkūrė 
Vilniaus kurčiųjų mokyklą. Direktorė A. Pacen-
kaitė visada ir visur rodė gražų pavyzdį parei-
gingumo, darbštumo, paprastumo ir tiesumo, 
bendraujant su žmonėmis“, – iš mokytojo Si-
mono Kuliekonio atsiminimų apie A. Pacenkai-
tę. Augo darnus, draugiškas darbo kolektyvas, 
gimė pedagogų choras. Pedagogai įdėjo nema-
žai darbo ir kūrybos rengdami mokinių vaidini-
mus, vedė šokių ratelį. Tačiau mokyklos dvasią 
užtemdė KGB šmėkla. „Buvo gražus ir nuošir-
dus darbas, per  smelktas lietuviškos dvasios. Ir 
štai šiame mūsų, rodos, nieko blogo, o tik gėrį 
nešančiame darbe pajutome, kad skverbiasi 
viską giliai matanti KGB akis ir blogį nešanti 
lemtis. Diena iš dienos matėme, kad gatvėje 
aplink mokyklą slankioja vis tie patys svetimi, 
bet iš matymo nuolat pasikartojantys veidai... 

Vėliau areštavo direktorę A. Pacenkaitę, ieško-
jo G. Kaupelytės (pavaduotojos – aut. past.)... 
Dingo du darbuotojai, areštavo dar vieną mo-
kytoją. Mokykla apsigaubė liūdesio skraiste. 
Dingo mokykloje ilgai tvyrojusi vidinė dvasinė 
ramybė. Keitėsi vienas po kito mokyklų direk-
toriai, jų pavaduotojai. Kilo mokykloje vidiniai 
ginčai, nesutarimai. Prasidėjo kova kolektyve 
nežinia dėl ko nei kam. Žodžiu, valstybės ide-
ologų skleidžiama klasių kovos teorija ėmė ke-
roti mokyklos kolektyvo vidaus gyvenime, virė 
kovų aistros. Šie ginčai išaugo iki tokio lygio, 
kad rimtus barnius ir kivirčus buvo priversta 
reguliuoti Švietimo ministerija“, – su liūdesiu ir 
skausmu savo prisiminimuose rašė darbų (da-
bar technologijos) mokytojas Balys Petrulionis. 
Daugėjant mokinių, patalpos da rėsi ankštos. 
Dvi klasės ir ambulatorija įsikūrė Raudonosios 
armijos (dabar Savanorių) prospekte. 

1949 m. mokykla gavo keletą kambarių 
Giedrio g. (dabar Šv. Ignoto) gatvėje. Ten įsi-
kū rė bendrabutis. Mokiniai į pamokas kas-
dien eidavo apie trejetą kilometrų. Senojoje 
mokykloje kurti vaikai mokėsi iki 1961 m., 
paskui jie buvo perkelti į naują pastatą Fila-
retų gatvėje.

 „Dabar man 70 metų... Daug laiko prabėgo 
nuo to meto, kai būdama apie 30 metų entuzi-
astingai su visais savo vyresniais ir jaunesniais 
bendradarbiais kūriau nebyliukams „rojų“. Visi 
siekėme juos gražiai auginti, auk lėti, mokyti, 
kas mums ir sekės, kiek leido sunkios to meto 
sąlygos. Džiaugiaus sužinojusi, kad visų mūsų 
mylimi nebyliukai sulaukė naujų, puikių rūmų 
ir pradėjo naują, laimingą gyvenimą. Baigda-
ma savo kuklius prisiminimus, noriu palinkėti 
visiems... ir jų vadovams bei globėjams geriau-
sios kloties, laimingos, šviesios ateities“, – sep-
tynių puslapių atsimi nimuose savo gyvenimo 
saulėlydyje, 1986 m., rašė buvusi kurčiųjų mo-
kyklos direktorė A. Pacenkaitė. 

Senoji Vilniaus kurčiųjų  mokykla S. Konarskio g. 33.Pirmieji mokytojos M. Stelmošenko mokiniai.

KURČIŲJŲ ISTORIJA

oTačiau mokyklos dvasią 
užtemdė KGB šmėkla. 

„Die na iš dienos matėme, kad  
gatvėje aplink mokyklą slan- 
kioja vis tie patys svetimi, bet  
iš matymo nuolat pasikartojan- 
tys veidai... Vėliau areštavo  
direktorę A. Pacenkaitę,  
ieškojo G. Kaupelytės...“ 
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Visuomenės senėjimas Lietuvoje ir kito-
se Europos valstybėse šiandien yra visiškai 
aiškus demografinis procesas. Vertinant 
šiuos pokyčius akivaizdu, kad dvidešimt 
septyniose Europos Sąjungos valstybėse 
2010–2030 m. 55–64 metų gyventojų am-
žiaus grupė padidės maždaug 16,2 proc. (9,9 
mln.). Todėl Europos darbo jėga bus senes-
nė nei bet kada anksčiau. Daugelyje šalių 30 
proc. ar didesnę darbingo amžiaus gyvento-
jų dalį sudarys vy resnio amžiaus darbuoto-
jai. Tai rodo ir Lietuvos demografinė statis-
tika. Užimtumo tarnybos duomenimis, 2017 
m. Lietuvos darbo biržoje buvo registruota 
252 tūkst. darbo neturinčių gyventojų, iš jų 
– 37,7 tūkst. asmenys, vyresni nei 55 metų, o 
tai sudaro 15 proc. visų darbo biržoje regis-
truotų žmonių. 

Ši statistika rodo, kad siekiant išlaikyti 
Lietuvos ir kitų šalių vidutinį ekonomikos 
lygį vyresnio amžiaus asmenys turi dirbti. 
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir nepri-
girdinčius vaikus, bendrija PAGAVA, būdama 
nevyriausybinė organizacija ir jungianti virš 
1500 narių visoje Lietuvoje, puikiai žino, 
kad tėvai, užauginę neįgalius vaikus, di-
džiausią savo laiko dalį skyrė vaikams, todėl 
šiuolaikinės rinkos sąlygomis dažnai būna 
nepatrauklūs darbuotojai. Kovodami su to-
kiu požiūriu, bendrija PAGAVA, bendradar-
biaudama su Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centru, įgyvendina Europos Sąjungos fondų 
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su 
skurdu“ priemonės „54+“ projektą „Vyresnio 

amžiaus darbingų asmenų įtraukimas į sa-
vanorišką veiklą ir bendrųjų gebėjimų ugdy-
mas“ Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0008. Projek-
tas finansuojamas Europos socialinio fondo 
lėšomis. Visos priemonės tikslas – sudaryti 
palankias sąlygas vyresniems darbingo am-
žiaus asmenims aktyviai spręsti socialinius 
ir pilietinius klausimus, padidinti galimybes 
jiems dalyvauti darbo rinkoje.

Mūsų projekto tikslas – skatinti vyresnio 
amžiaus žmonių aktyvumą. Projektas orien-
tuotas į ilgamečius bendrijos PAGAVA, kur-
čiųjų bendruomenės narius, kitus asmenis 
iš Vilniaus miesto, Vilniaus, Elektrėnų, Trakų 
ir Širvintų rajonų, kad jie ne tik įgytų naujų 
žinių, bet ir įsitrauktų į savanorišką veiklą.

Stiprėjantys intelektiniai gebėjimai yra 
senstančio žmogaus pranašumas. Pavyz-
džiui, su amžiumi gerėja strateginis mąsty-
mas, įžval gumas, atidumas, įgyjama dau-
giau išminties, gerėja gebėjimas įsigilinti 
ir užsienio kalbų įgū džiai. Be to, vyresnio 
amžiaus darbuotojai la biau atsidavę savo 
darbui, sugeba labiau į jį įsigilinti ir paprastai 
rečiau nei kitų amžiaus grupių darbuotojai 
neateina į darbą. Būtent šiuos pranašumus 
visų pirma padedame atskleisti projekto da-

lyviams ir siekiame parodyti visuomenei.
Vyresnio amžiaus darbuotojai gali iš-

mokti naujų dalykų. Mokymosi rezultatai ne-
priklauso nuo amžiaus, bet su amžiumi kei-
čiasi pats mokymosi procesas. Todėl svarbu, 
kad vyresnio amžiaus darbuotojai turėtų 
galimybę mokytis ir lygias galimybes įgyti 
naujų įgūdžių bei atnaujinti savo profesinius 
gebėjimus. Įgyvendinant tokių darbuotojų 
mokymosi visą gyvenimą programas, rei-
kėtų taikyti tinkamas mokymosi strategi-
jas ir didaktines priemones. Įgyvendinamo 
projekto metu yra organizuojami mokymai, 
kurie ir nukreipti į naujų žinių ir kompeten-
cijų įgijimą. Norėdami, kad kurtieji vyresnio 
amžiaus projekto dalyviai vienodomis sąly-
gomis dalyvautų projekte, organizuodami 
mokymus užtikriname vertimą į gestų kalbą 
arba lektoriaus, kuris pats yra gestų kalbos 
vartotojas, paslaugas. Kartu su mokymais 
siekiame ir skatiname, kad vyresnio amžiaus 
asmenys įsitrauktų į organizacijų veiklą, at-
rastų save iš naujo, pasijaustų naudingi.

Tikime, kad aktyvus vyresnių asmenų da-
lyvavimas visuomeniniame gyvenime yra itin 
svarbus, siekiant užtikrinti galimybę gyventi 
kokybiškesnį ir ilgesnį profesinį gyvenimą. 

PROJEKTAI

Projektą koordinavo trys VTMRC darbuo-
tojai. Koordinuoti projekto veiklą aktyviai 
padėjo ir VTMRC direktorė. Projektui įgyven-
dinti skirta 52 968 eurai. „Erasmus+“ progra-
mos lėšomis finansuotas projektas suteikė 
galimybę sustiprinti centro pedagogų ir 
administracijos darbuotojų profesines bei 
socialines kompetencijas, taip pat padidinti 
jaunuolių konkurencingumą, palengvinti jų 

PAGAVOS inf.

Vyresnio amžiaus 
asmenų potencialas

VTMRC moksleivių ir mokytojų stažuotės 
Austrijoje ir Vokietijoje
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras (VTMRC) 
vykdė pagal „Erasmus+“ programą projektą „Jaunuolių profesinės 
praktikos komunikacija ES šalyse“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046909. 
Jis padėjo tobulinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi po-
reikių ar kompleksinę negalią, mokymo procesą ir mokytojų bei 
centro darbuotojų profesines kompetencijas tarptautinėje erdvė-
je. Projekto trukmė – 2018 m. liepos 1 d.–2019 m. birželio 30 d.

2019 m. BIRŽELIS16



2019 m. BIRŽELIS 17

integraciją į darbo rinką. Jaunuoliams buvo sudarytos sąlygos įsi-
gyti aukštesnę kvalifikaciją stažuojantis tarptautinėse Austrijos ir 
Vokietijos įmonėse.

Austrijos Klagenfurto apylinkėse stažavosi septyni trečio kur-
so virėjo specialybės mokiniai. Dalyviai praktiką atliko nuostabaus 
grožio gamtos regione Karintijoje esančiuose šeimų restoranuose 
(Panoramadorf Saualpe-Familie Sereinig, Magdalensberg, Gasthof 
Pension Singer,  Steinerhütte, Biolandhaus ARCHE Vollwertweg). Į 
stažuotę mokinius lydėjo virėjo specialybės mokytoja Edita Bara-
novska. Būsimi virėjai pagilino profesines  kompetencijas, susipa-
žino su naujausiomis maisto ruošimo ir gaminimo technologijomis. 

 Taip pat mokiniai susipažino su Austrijos virtuvei būdingais 
patiekalais, šios šalies kultūrine ir socialine aplinka: jiems buvo su-
rengtos ekskursijos po Klagenfurtą ir sostinę Vieną. 

 Vokietijos sostinėje Berlyne dvi virėjo specialybės mokinės prak-
tiką atliko socialiai atsakingoje įmonėje „Schwartzsche Villa Grune-
waldstr“, du apdailininko (statybininko) ir du staliaus specialybių 
mokiniai stažavosi taip pat socialiai atsakingoje įmonėje „Mosaik“. 
Kartu su dalyviais keliavo du VTMRC mokytojai Jūratė Laučienė ir 
Gintautas Kunikauskas, kurie lydėjo mokinius į praktikos vietas. Mo-
kiniai turėjo galimybę pritaikyti esamas ir įgyti naujas specialybių 
technologijas. Taip pat jie susipažino su Vokietijos darbo kultūra, 
socialine aplinka, Berlyno istorija, o gegužės 12 d. priimančiosios 
organizacijos vadovės dėka projekto dalyviai atliko Lietuvos piliečio 
pareigą –  balsavo Lietuvos ambasadoje Berlyne. 

Atlikta keturių savaičių stažuotė užsienio įmonėse pagal virėjo, 
staliaus, apdailininko (statybininko) programas užskaityta kaip mo-
komosios praktikos dalis.

 Iki šiol VTMRC vykdydavo tik mokinių tarptautinį mobilumą, ta-
čiau šį pavasarį turėjo galimybę stažuotis ir šeši VTMRC profesijos 
mokytojai bei administracijos darbuotojai. Praktikos laikotarpiu 
mokinius aplankė VTMRC mokytojai, kurie Berlyne darbo vizito metu 
socialinėse įmonėse ir mokyklose, atsakingose už mokinių, turinčių 
specialiųjų poreikių ar negalią, stebėjo praktinį mokymą. VTMRC 
darbuotojai aplankė net penkias tokias įmones:  „LWerk (Lankwitzer 
Werkstätten) - FSD Lwerk Berlin Brandenburg gGmbH“, „Rotkreuz-
Institut Berufsbildungswerk“ (Red Cross Institute Vocational Trai-
ning Center), „Evangelisches Johannesstift“ Training Center, „Bayer“ 
Training Center, „Stephanus - Werkstätten Berlin gGmbH“

Darbo stebėjimo vietose mokytojai  galėjo susipažinti su duali-
nio mokymo sistema, neįgaliųjų praktinio mokymo ypatumais, va-
karietiška mokymo metodika, pasidalyti patirtimi su įmonių, moky-
mo įstaigų atstovais.

 Birželio 19 d. VTMRC baigiamojo renginio metu projekto dalyviai 
dalijosi savo stažuotės patirtimi su VTMRC bendruomenės nariais ir 
svečiais. 

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Eras-
mus+“ programos lėšomis, ją Lietuvoje administruoja Švietimo mai-

nų paramos fondas. Šis kūrinys 
atspindi tik autoriaus požiūrį, 
to dėl Komisija negali būti laiko-
ma atsakinga už bet kokį jame 
pateikiamos informacijos nau-
dojimą.”

Mokytojai  susipažino su neįgaliųjų praktinio mokymo ypatumais, vakarietiška moky-
mo metodika, pasidalijo patirtimi su „Rotkreuz-Institut Berufsbildungswerk“  įmonės 
darbuotojais. 

Erasmus+ projekto dalyvių iš Lietuvos ir Latvijos  pažintis su Austrijos sostine Viena.

Projekto dalyviai atliko Lietuvos piliečio pareigą –  balsavo Lietuvos ambasadoje 
Berlyne. 

Rytis praktiką atliko 1560 m. virš jūros lygio esančiame Steinerhütte restorane. 
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VASAROS POILSIO STOVYKLA PRIE JŪROS. Lietuvos šeimų, au-
ginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA vasaros 
poilsio stovyklą prie jūros „Bėgant iš tylos pasaulio...“ šiemet organi-
zuoja liepos 25–28 d. jau patikrintame ir pamėgtame sveikatos cen-
tro komplekse „Energetikas“, Šventojoje. 

Norintys dalyvauti stovykloje kviečiami registruotis el. paštu pa-
gavabendrija@pagava.lt arba tel.: + 370 646 55 108 (Eglė). + 370 679 
69 334 (Rūta) iki birželio 28 d. 

VAIKŲ STOVYKLA „PAGAVIUKAS“. Šiais me-
tais vaikų stovykla „Pagaviukas“ vyks liepos 
6–13 d. Varėnos rajone esančioje sodyboje. 
Visą savaitę jaunieji stovyklautojai ilsėsis ir 
prasmingai leis laiką pramogų ir poilsio er-
dvėje. Sodyboje yra viskas, ko reikia vaikų 
užimtumui – patogus apgyvendinimas, ska-
nus maitinimas, žaidimų aikštelės, maudynių 
vieta, nuostabi gamta... 

Stovyklos vadovai ir savanoriai pasirūpins, kad vaikams ši savai-
tė būtų tikrai įsimintina. 

SPECIALIŲJŲ MOKYKLŲ MOKYTOJAI LENKIJOJE MOKĖSI, KAIP 
PARENGTI PUIKŲ PROJEKTĄ. Gegužės 22-26 d. Lenkijos Miedzeszyn 
mieste vyko programos „Erasmus+“ tarptautinis teminis seminaras 
„Kaip parengti puikų projektą“,  skirtas specialiosioms mokykloms. 
Jame dalyvavo 27 specialiųjų mokyklų mokytojai ir specialistai iš 
14-os šalių. Lietuvai atstovavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo 
centro projektų vadovė A. Damašauskaitė ir Lietuvos kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centro anglų kalbos mokytoja J. Naimavičiū-
tė-Skuolienė. 

Seminare darbas vyko grupelėmis.  Interaktyvūs žaidimai suar-
tino nepažįstamus žmones, leido kūrybiškai atlikti paskirtas užduo-
tis. Seminare daugiausia dėmesio buvo skirta projektui kurti: porei-
kių analizei, tikslams iškelti, veikloms ir rezultatams,  partnerystei, 
projektui viešinti ir rezultatų sklaidai. Rezultatai – džiuginantys: visi 
dalyviai susirado projektų partnerius, gimė gražūs būsimų projektų 
apmatai. 

DISKUSIJA „KAIP KURTI MOKYKLĄ VISIEMS?“ Birželio 3 d. Nacionali-
nėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko diskusija „Kaip kurti mokyklą 
visiems?“ Vykstant įtraukaus švietimo reformai, vis daugiau negalią 
turinčių mokinių patenka į bendrojo lavinimo mokyklas. Ar mokyklos 
yra pasirengusios priimti šiuos vaikus? Nuo ko priklauso, kaip neįgalus 
vaikas jausis bendrojo lavinimo mokykloje? Šie ir kiti klausimai buvo 
keliami diskusijoje.

 Lietuvos negalios organizacijų forumas įgyvendina Amerikos am-
basados Lietuvoje inicijuotą projektą „Mokykla visiems“. Jo tikslas - 
padėti mokyklų bendruomenėms pasiruošti būti atviroms įvairiems 
vaikams.

Diskusijoje Lietuvos kurčiųjų draugijai atstovavo LKD viceprezi-
dentas M. Balaišis ir Respublikinės valdybos narė M. Kumžaitė – Mona 
Paula, atsakinga už švietimą. Prie šio projekto įgyvendinimo prisidėjo 
ir LKD prezidentas K. Vaišnora: bendrojo lavinimo mokyklose skleidė 
informaciją apie kurčiuosius, jų kultūrą ir bendravimo ypatumus bei 
galimybes.

Kaip pažymėjo diskusijos dalyviai, šiandien pagrindinė proble-
ma mokyklose yra požiūris, kurį reikia keisti, kad mokyklos nebijo-
tų priimti vaikų, turinčių specialiųjų poreikių. Tai galima padaryti 
vykdant įvairius mokymus bei seminarus šiuo klausimu ir, žinoma, 
imant pavyzdžius iš sėkmingų patirčių. 

Kita problema – per mažas finansavimas, todėl daugelyje mo-
kyklų nėra pritaikytų sąlygų neįgaliems mokiniams. Taip pat dis-
kusijoje akcentuota, kad gerų rezultatų galima pasiekti skleidžiant 
informaciją apie įvairias negalias ir kartu veikiant
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Trumpos ugdymo naujienos
UGDYMAS

Diskusijoje „Kaip kurti mokyklą visiems?“ Lietuvos kurčiųjų draugijai atstovavo 
LKD viceprezidentas M. Balaišis ir Respublikinės valdybos narė M. Kumžaitė – Mona 
Paula, atsakinga už švietimą.

jos skyriaus vedėja N. Narušytė, klasės vadovė I. Šilaikienė, abiturientų 
tėveliai. Vienuoliktokams abiturientai paliko testamentą ir mokyklos 
raktą. Tradiciškai mokyklos kieme dvyliktokai pasodino medelį, nusi-
fotografavo ir pakvietė visus prie vaišių stalo.

PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ. Gegužės 23 d. Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro (LKNUC) abiturientams nuskambė-
jo paskutinis skambutis. Centrą baigia septintoji abiturientų laida.

 Paskutinę pamoką tema „Gyvenimo pamokos“ vedė klasės vadovė 
I. Šilaikienė. Kiekvienas abiturientas ant paukščio formos lapelių užra-
šė savo didžiausią gyvenimo svajonę. Visus lapelius sudėjo į dėžutę, o 
ją atidarys tik per klasės susitikimą. Skambindami varpeliu gausus bū-
rys pradinukų juos palydėjo į salę, kur  III gimnazijos klasės mokiniai ir  
klasės vadovė S. Balčienė surengė atsisveikinimo šventę. Abiturientams 
šiltus sveikinimo žodžius tarė centro direktorė G. Lepeškienė, gimnazi-
jos skyriaus vedėja J. Levickienė, neformaliojo švietimo ir socializaci-

LKNUC septintoji abiturientų laida.
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„Akiračio“ inf

Gegužės 31-ąją, paskutinę pavasario dieną, 
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrin-
dinėje mokykloje (PKNPM) vyko tarptautinis 
seminaras ,,Ekologinio ir sveikatingumo ug-
dymo patirtis mokyklų edukacinėse erdvėse 
specialiųjų poreikių mokiniams“. Jo metu net 
vienuolikoje mokyklos edukacinių erdvių vyko 
netradicinės veiklos.

Lauko klasėmis tapo Vilties, Vaikų, Kūrybos, Sporto ir žaidimų, 
Pojūčių, Maisto, Sveikatingumo, Kalbos lavinimo, Laisvalaikio, spor-
tinė-turistinė, Gyvūnų ir Visuomeninė erdvės. Renginys prasidėjo 
Visuomeninėje erdvėje. Čia mokinių ritminis šokis visiems suteikė 
džiugią nuotaiką keliaujant per išpuoselėtą mokyklos teritoriją ir vis 
stabtelėjant lauko klasėse. Vilties erdvėje mokiniai žaisdami mokė-
si mąstyti ir kalbėti. Vaikų erdvėje buvo smagu skaičiuoti linksmai. 
Kūrybos erdvėje buvo kuriama panaudojant gamtines medžiagas. 
Gyvūnų erdvėje, kurioje karaliavo Panevėžio gyvūnų globos draugi-
jos šunys,  netrūko švelnumo ir geros nuotaikos. Apie mineralines 
medžiagas augaluose ir jų svarbą žmogaus organizme žinių buvo 
semiamasi Sveikatingumo erdvėje – mokyklos Vitaminų sode. Ne tik 
sužinoję apie vitaminų naudą, bet ir jų paragavę - pirmųjų šio sodo 
sausmedžio uogų, visi patraukė vaišintis gardžia kareiviška grikių 
koše, vaisiais ir saldumynais. Maisto erdvėje visi buvo puikiai nusi-
teikę, dalijosi ką tik patirtais įspūdžiais. Pirmą kartą tokio pobūdžio 
ir plataus masto seminare dalyvaujančios pedagogės iš įvairių mies-
tų bendrojo lavinimo mokyklų prisipažino neįsivaizdavusios, kad 
tokia atvira gali būti kurčiųjų bendruomenė. Aukščiausiu balu semi-
narą vertino Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamti-
nio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas Almantas Kulbis. ,,Įdomu, 
vertinga, inovatyvu“, – apie ugdomąją veiklą edukacinėse erdvėse 
sakė Panevėžio savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo 
reikalų skyriaus specialistė Aušra Gabrėnienė. Pasak seminaro orga-
nizatorės ir koordinatorės PKNPM direktorės Danutės Kriščiūnienės,  
didžiausia jo vertė – visos mokyklos bendruomenės susitelkimas. 
,,Stipriausia dalis yra net ne pats seminaras, o pasirengimas jam. 
Atvirose erdvėse išsiplėtė žmonių kūrybiškumas, kurį uždara erdvė 

tarsi buvo įkalinusi“, - tikino direktorė. Be to, tai įkvepiantis pavyzdys 
šias veiklas stebėjusiems kolegoms iš bendrojo lavinimo mokyklų. 

Įvertinimai
PKNPM yra viena iš Mokyklų edukacinių erdvių 2018 m. konkurso 

nugalėtojų. Jai suteiktas savivaldybės aukščiausias apdovanojimas 
už Panevėžio miesto gražiausiai tvarkomą aplinką ir miesto gražini-
mą, Švietimo ministerijos aukščiausią įvertinimą gavo kaip geriau-
siai kurianti ir kūrybiškai ugdymo procese edukacines erdves nau-
dojanti mokykla.

Mokyklos išpuoselėtoms erdvėms – jau dešimt metų. Jos ypač 
išgražėjo, kai prie jų tvarkymo prieš trejus metus prisidėjo savano-
ris Gintautas Šimkus. Jo dėka edukacinės erdvės pasipuošė natūra-
liais lietuviškais lauko akmenimis. Savanoris, derindamas augalus ir 
akmenis, sukūrė pusiausvyrą tarp kieto, šiukštaus akmens ir švelnių 
augalų. Akiai miela matyti  akmens taką, tarsi akmeninę upę ener-
gingai vingiuojantį per vieną iš edukacinių erdvių. Jauku kieme, 
kuriame harmoniją kuria akmenų kompozicijos. Be to, akmenys juk 
skleidžia gerą energiją ir pritraukia saulės šilumą.   

Edukacinėse erdvėse – 
kūrybiškumo versmės

Panevėžio miesto mero patarėjas L.Jagminas, Seminaro organizatorė ir koor di-
natorė PKNPM direktorė D. Kriščiūnienė, mokyklos savanoris G. Šimkus ir Pa ne vė-
žio sa vivaldybės tarybos narys R. Narkūnas.

Vilties erdvėje mokiniai žaisdami mokėsi mąstyti ir kalbėti. Mokinių meninis pasveikinimas Visuomeninėje erdvėje.

UGDYMAS

→
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Projektą „Kurčiųjų iššūkiai ir 
galimybės“ dalinai remia  
Spaudos, radijo ir  
televizijos rėmimo fondas.  
Puslapiai: 1, 2 , 3, 6-16, 18-20.

Busimieji dailininkai Kūrybos erdvėje piešė 
panaudodami gamtines medžiagas.

Sporto ir žaidimo erdvėje mažieji mokyklos ugdytiniai žinias įsisavino  
judėdami.

Vilties erdvėje mokiniai žaisdami mokėsi mąstyti ir kalbėti.

Jaunimą domino Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės karių naudojama ginkluotė.

Kalbos lavinimo erdvėje, įsikūrusioje Sraigių sode, pamoka vyko tarsi mini spektaklis.

Kūrybiškumo versmės PKNPM  

Pažinti pasaulį per penkis pojūčius buvo mokomasi 
Pojūčių erdvėje.

Keliaujant per išpuoselėtą mokyklos teritoriją, laiko tėkmę ste- 
bėjo personažas „Laikrodis“ – mokytojo padėjėja G. Rogačienė. 

G. Karklienės nuotraukos


