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Trumpai APIE MUS
ŠVENTINIAI KURČIŲJŲ SAVAITĖS RENGINIAI
Tarptautinės šiųmetės kurčiųjų savaitės
tema – KURČIŲ ASMENŲ ŽMOGAUS TEISIŲ
UŽTIKRINIMAS.
Rugsėjo 21 d., pirmadienį – GESTŲ KALBOS.
Rugsėjo 22 d., antradienį – DVIKALBIS UGDYMAS.
Rugsėjo 23 d., trečiadienį – TARPTAUTINĖ
GESTŲ KALBŲ DIENA. GESTŲ KALBA VISIEMS!
Rugsėjo 24 d., ketvirtadienį – GESTŲ KALBOS
PRIPAŽINIMAS.
Rugsėjo 25 d., penktadienį – LYGIOS TEISĖS
VISIEMS KURTIESIEMS.
Rugsėjo 26 d., šeštadienį –
KURČIŲJŲ LYDERYSTĖ.
Rugsėjo 27 d., sekmadienį –
AŠ PALAIKAU ŽMOGAUS TEISES!
GESTŲ KALBOS. Pasaulyje egzistuoja daugiau
nei 200 gestų kalbų. Gestų kalbomis kalba
daugiau nei 70 milijonų kurčiųjų. Nacionalinės
gestų kalbos sujungia pasaulio kurčiuosius į
vieningą bendruomenę, kurioje puoselėjama
bendra kultūra ir identitetas.
DVIKALBIS UGDYMAS. Dvikalbis ugdymo me
todas klausos negalią turintį vaiką įgalina ge
riau suprasti informaciją, aktyviai dalyvauti
pamokoje, o vėliau – ir gyvenime. Tačiau sėk
mei reikia, kad visi kurčiųjų pedagogai pui
kiai mokėtų nacionalinę šnekamąją ir gestų
kalbą. Dvikalbė aplinka turi būti užtikrinama
ir namuose.
GESTŲ KALBA VISIEMS! Tarptautinė gestų
kalbų diena – tai unikali galimybė palaikyti
ir puoselėti visų kurčių žmonių ir gestų kalbų
vartotojų kalbinę tapatybę bei kultūrinę įvai
rovę. Šią dieną PKF (angl. WFD) organizavo
„Pasaulio lyderių iššūkį" (angl. Global Leaders
Challenge!), kurio metu buvo siekiama atkreip
ti visų valstybių lyderių ir valdžios institucijų
dėmesį į gestų kalbą. Šia proga Seimo pirmi
ninkas Viktoras Pranckietis gestų kalba rodė
frazę: „Lietuvių gestų kalba visiems!”
GESTŲ KALBOS PRIPAŽINIMAS. 1995 m.
Uganda buvo pirmoji valstybė pasaulyje, ofi
cialiai pripažinusi nacionalinę gestų kalbą.
Nuo to laiko tik apie 50 valstybių oficialiai
įteisino gestų kalbą kurčiųjų gimtąja kalba.
Tai sudaro mažiau nei 25 proc. Jungtinių
Tautų valstybių narių. Oficialus gestų kalbos
pripažinimas – tai pirmasis žingsnis siekiant
įtvirtinti kurčiųjų asmenų žmogaus teises.
LYGIOS GALIMYBĖS. Lygios galimybės darbo
rinkoje yra pagrindinis veiksnys, kuris sutei
kia kurtiesiems galimybę klestėti ir atskleisti
visus savo gebėjimus, įgalina visuomenėje.
Gestų kalbos vertėjų paslaugos kurtiesiems

turi būti prieinamos visose gyvenimo srity
se. Taip pat visi turi atkreipti dėmesį į mote
rų lygiateisiškumą.
KURČIŲJŲ LYDERYSTĖ. Jungtinių Tautų Neį
galiųjų teisių konvencijos moto – „Nieko apie
mus be mūsų." Tai reiškia, kad jokie sprendi
mai, susiję su neįgaliųjų bendruomene, negali
būti priimami be jų pačių dalyvavimo. Pasau
lio kurčiųjų federacija – didžiausia negalios or
ganizacija pasaulyje. Ją sudaro 125 valstybės
narės. Tik per gestų kalbą kurtieji gali ginti sa
vo žmogaus teises.
PALAIKAU ŽMOGAUS TEISES! Pripažinti kur
čiųjų teisę vartoti gestų kalbą – tai užtikrinti jų
žmogaus teises. Tai pasiekti galima skatinant
gestų kalbos vartojimą viešojoje erdvėje.
7 DIENOS – 7 PAMOKOS. Švęsdama Tarptau
tinę kurčiųjų savaitę LKD kasdien savo „Face
book“ paskyroje visuomenei skelbė po LGK
pamokėlę. Organizatoriai džiaugiasi sulaukę
susidomėjimo ir daug gerų atsiliepimų.
NUOTOLINIS EKS SEMINARAS. Rugsėjo 23 d.
Europos kurčiųjų sąjunga surengė seminarą
„Kurčiųjų kultūra, tapatybė ir gestų kalbos
Eu
ropoje“. Renginys buvo transliuojamas
tiesiogiai „Facebook“ platformoje, verčiamas
į anglų kalbą, renginio įrašą buvo galimybė
peržiūrėti ir vėliau.
KURČIŲJŲ DAILĖ. Vilniaus kurčiųjų reabilitaci
jos centras įgyvendina projektą „Kurčiųjų me
no pasaulis – pamatykime ir susipažinkime
(2020)“. Jo metu projekto komanda keliauja po
Lietuvos bibliotekas ir skleidžia žinią apie unika
lius kurčiųjų kultūros ir meno pasiekimus, ren
gia šalies kurčiųjų dailininkų parodas. Pastaroji
tokia paroda spalio pradžioje atidaryta Trakų r.
viešojoje bibliotekoje. Į jos atidarymą atvyko ir
keli kūrinių autoriai, jie papasakojo apie save,
atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Projekto da
lyvė Joana Vanagienė bibliotekos darbuotojus
supažindino su pasaulio kurčiųjų dailės istorija.
Projektą finansuoja Kultūros taryba.

LKNUC VIKTORINA. Centro Metodinių priemo
nių ir gestotyros skyriaus darbuotojai parengė
klausimus ir kartu su LKD pakvietė mokyklinio
amžiaus vaikus į „Kahoot“ žaidimą „Ką žinai

apie gestų kalbą?“ Jo laimėtoja tapo Aušra Gedrimaitė. Mergaitė kilusi
iš Vilkaviškio r., tačiau žaidė būdama Čekijoje!
SUSITIKIMAS VYRIAUSYBĖJE. Rugsėjo 24 d. LR Vyriausybės kancelia
rijoje vyko LKD inicijuotas tarpžinybinis susitikimas, kuriame aptarti
svarbiausi 25-mečio LGK pasiekimai ir tolimesnės tarpinstitucinio
bendradarbiavimo galimybės. Kelti įtraukiojo ugdymo, nuotolinių
LGK vertimo paslaugų, dvikalbio ugdymo sampratos praktinio įgy
vendinimo, televizijų, įskaitant komercines, informacinės aplinkos
pritaikymo, didesnio kurčiųjų įtraukimo į darbo rinką, vertėjų darbo
apmokėjimo ir kt. klausimai.
LKD prezidentas K. Vaišnora
Vyriausybei įteikė padėką už
prieš 25 metus priimtą ryž
tingą sprendimą – pripažinti
LGK gimtąja kurčiųjų kalba.
Vyriausybės vardu LKD ben
druomenę pasveikino kan
cleris Algirdas Stončaitis.
ADVOKATAS. Rugsėjo 27 d. kino teatre
„Forum Cinemas Vingis“ Vilniuje kurtieji
turėjo galimybę pamatyti lietuvių kūrėjų
naujausią darbą – kino filmą „Advokatas"
su specialiai kurtiesiems pritaikytais subti
trais (SKN). Po seanso į žiūrovų klausimus
atsakė filmo režisierius R. Zabarauskas bei
pagrindinio vaidmens aktorius E. Kvoš
čiauskas. Paaiškėjo, kad naudoti SKN nu
sprendė pats filmo režisierius
R. Zabarauskas. Diskusija su
kino kūrėjais buvo verčiama į lietuvių gestų kalbą. Šiuo
seansu „uždaryta“ 7 dienas trukusi ir įvairiais renginiais
paminėta Tarptautinė kurčiųjų savaitė.
PREZIDENTAS SUSITIKO SU VERTĖJAIS. Prezidentas Gitanas Nausėda
Prezidentūroje priėmė gestų kalbos vertėjus ir pasveikino su Tarptauti
ne vertėjų diena (švenčiama rugsėjo 30 d.). „Tikiu, kad, kartu didindami
informacijos prieinamumą, mes įgaliname klausos negalią turinčius
asmenis gyventi oriai ir savarankiškai, taip kurdami šių žmonių gero
vę (..). Todėl Jūsų vaidmuo Gerovės valstybės kūrime yra labai svarbus
(...), – sakė šalies vadovas. LGKVC direktorė Ramunė Leonavičienė įteikė
Prezidentui padėką „už gerą valią, įgalinimą Lietuvos kurčiųjų bendruo
menei būti lygiaverčiais visuomenės nariais“. Šalies vadovas domėjosi
LGK vertėjo profesija, centro veikla, teikiamomis paslaugomis, kurčiųjų
poreikiais, vertėjų patirtimi, išmoko kelis lietuviškus gestus. Prezidento
prašymu, visos jo viešos kalbos yra verčiamos į gestų kalbą.
VERTĖJUS SVEIKINO BENDRUOMENĖ. Profesinės šventės proga LGK
vertėjams Draugijos vardu dėkojo prezidentas K. Vaišnora, „ačiū“ ges
tą nusifilmavo daugybė kurčiųjų bendruomenės narių, o jų vaizdo
įrašus LKD filmavimo komanda sujungė ir paskelbė savo „Facebook“
paskyroje. Pasidžiaugti bendryste valandėlę ištaikė ir patys vertėjai.

Į SVEČIUS – LKD. Vykdydama visuomenės švietimo apie kurčiuosius
projektą, LKD rengia interaktyvias ir kontaktines paskaitas. Kampani
jos pristatyme teigiama, kad vos per valandą lektoriai supažindins su
svarbiausiais kurčiųjų kultūros bruožais, išmokys gestų kalbos pagrin
dų, atskleis pagrindinius bendravimo su kurčiaisiais būdus, pateiks
atsakymus apie kurtumo negalią. Paskaitos yra pritaikytos įvairaus
amžiaus asmenims: nuo ikimokyklinukų iki suaugusiųjų: studentams,
bendruomenėms, organizacijoms. Kreiptis: lkdmokymai@gmail.com
PAGAVOS MOKYMAI. Net tris rugsėjo savaitgalius bendrija PAGAVA
paskyrė šeimų mokymams. Kochlearinių implantų naudotojų tėvai
išklausė paskaitų ciklą vaikų ugdymo ir lavinimo tema. Kitą savaitga
lį šeimos buvo konsultuojamos vaiko parengimo mokyklai, bendra
vimo, sprendimų priėmimo gerinimo temomis. Taip pat tėvai buvo
supažindinti su socialinėmis garantijomis ir užimtumo lengvatomis.
Trečiuosiuose mokymuose, kuriuos taip pat vedė profesionalūs lek
toriai, siekta ne tik suteikti reikalingų žinių, bet ir padėti šeimoms
užmegzti naujų pažinčių, gauti reikalingų kontaktų, pasidalinti pa
tirtimi ir patarimais tarpusavyje.
PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENA. Spalio 1 d. LKD prezidentas K. Vaiš
nora Draugijos interneto svetainėje www.lkd.lt pasveikino visus Lie
tuvos senjorus, palinkėjo stiprios sveikatos. Taip pat paragino ben
druomenės narius nepamiršti savo tėvams ir seneliams padėkoti už
tai, kad jie visada yra šalia, dalinasi meile bei gerumu.
MOKYTOJOS PARODA. Rugsėjo paskutiniąją ir spalio pirmąją savaitę
Panevėžio kurčiųjų mokykla (PKNPM) Tarptautinę kurčiųjų, Tarp
tautinę mokytojų ir Karjeros dienas paminėjo renginių ciklu. Šioms
progoms buvo skirta ir Genės SUTKUVIENĖS, vyresniosios surdope
dagogės, tapybos darbų paroda.

KŪRYBIŠKUMO FESTIVALIS. Jonavos kultūros centre miesto mokyklų
mokiniai susitiko su Kauno kurčiųjų ugdymo centro (KKNUC) vaikais, kad
geriau pažintų vieni kitus ir kurtų draugiškus ryšius per menines veiklas.
K. Vaišnora jonaviškiams suteikė žinių apie LGK ir kurčiųjų kultūrą. Tai
pirmasis vaikų muzikos ir kūrybiškumo festivalio „KurTi“ susitikimas.
BUS ŠILTA. Marijampolės kur
čiųjų bendruomenės narės pa
ruošė savo rankų darbo dovanų
mažiesiems Marijampolės vaikų
namų gyventojams.
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Neįgaliųjų kelias balsadėžių link „Akiračio“ inf.
„Esu vienas iš Lietuvos negalios forumo rinkimų pritaikomumo neįgaliesiems
stebėsenos komandos narių. Mums rūpi, kaip neįgalius rinkėjus pasirengusios
sutikti rinkimų komisijos. Per pirmąjį rinkimų turą apsilankiau penkiose Kauno
rinkimų apylinkėse“, – informavo LKD viceprezidentas Mykolas BALAIŠIS.
Viceprezidentas tikrino, ar apylinkių komisijų
pirmininkai žino, kaip „Skype“ programėle iš
sikviesti LGK vertėją. Pasak pašnekovo, trys net
nežinojo, kad yra tokia galimybė. Ekspertas pa
skambino į BPC pats ir bendravo per vertėją su
komisijos pirmininkais, kad jie žinotų, kaip tai
vyksta.
Neregių balsavimui esą pasiruošta kiek
geriau: yra parengti biuleteniai Brailio raštu,
silpnaregiai turi galimybę pasinaudoti didina
muoju stiklu. Tačiau kai kuriose balsavimo ka
binose aiškiai trūko šviesos.
Vienoje apylinkėje komisijos pirmininkas
ilgai vargo, tačiau taip ir nesugebėjo įjungti
keltuvo rinkėjui, sėdinčiam ratukuose, kitoje
– tokio įrenginio iš viso nebuvo. Rinkėjui balsą

teko atiduoti lauke, nes nebuvo kaip jo užkelti
laiptais.
„Mano patėvis yra registruotas kitame mies
te, tačiau norėjo balsą atiduoti toje apylinkėje,
kur gyvena. Tik atvykęs sužinojo, kad pareikšti
savo valią kitoje apygardoje nėra galimybės.
Beje, su komisijos atstovais jis bendravo gestų
kalba, pasinaudodamas nuotoline BPC vertimo
paslauga. Manau, kad išankstinio išaiškinimo,
kodėl per Prezidento rinkimus tai buvo galima,
o per rinkimus į Seimą – ne, buvo per mažai“, –
komentavo M. Balaišis. LKD atstovas antrajame
rinkimų ture aplankė dar kelias kitas rinkimų
apylinkes.
Savo apylinkės komisiją testavo ir LKD
prezidentas Kęstutis Vaišnora. Teigia, kad iš

Mykolas Balaišis.

pradžių komisijos nariai, prieš akis išvydę raš
tu surašytą tekstą, stipriai sutriko, bet vėliau
susiėmė ir „viskas baigėsi gerai“.
Rinkimų apygardų pritaikymą klausos ne
galią turintiems rinkėjams stebėjo ir vertino
keturi Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovai.
Baigus stebėseną, bus viešai pateikta apiben
drinamoji apžvalga.
„Norėčiau nuoširdžiai padėkoti Lietuvių
gestų kalbos vertimo centrui ir Lietuvos kurčių
jų draugijai, kurių didžiulis indėlis išties padeda
klausos negalią turintiems rinkėjams lengviau
dalyvauti balsavimo procese“, – bendradarbia
vimą su klausos negalios srityje dirbančių orga
nizacijų atstovais komentavo VRK pirmininkė
Laura Matjošaitytė.

Psichologė D. Lukošienė – LRT.lt viešnia

„Akiračio“ inf.

Paskaitos psichologijos temomis, individualios ir grupinės konsultacijos
gestų kalba „gyvai“, galimybė gestų kalba pasikonsultuoti skambinant
iš bet kur bei „Facebook“ socialiniame tinkle puslapis „Psichologija gestų
kalba“. Tai LKD projektų vadovės ir psichologės Donatos LUKOŠIENĖS
iniciatyvos – vienos yra jos tiesioginis darbas, kitos – visuomeninė veikla.
Nieko bendro nuo mažens su kurčiaisiais ne
turėjusi Donata psichologijos studijų VDU metu
kaip pasirenkamąjį dalyką mokėsi LGK, prieš 10
metų dėl šio privalumo pradėjo savo profesinę
karjerą Kauno KRC. Jau keleri metai, kai yra LKD
prezidento K. Vaišnoros komandos narė ir viena
iš svarbiausių LKD politikos formuotojų bei įgy

vendintojų. Tai specialistė, kuri kurtiesiems ne
tik artina geresnį rytojų, bet ir ženkliai prisideda
prie jų šiandienos gyvenimo kokybės pokyčių.
Todėl nenuostabu, kad žinia apie gestų kal
ba konsultuojančią psichologę pasiekė ne tik
kurčiuosius, bet pasklido ir už sistemos ribų.
Susidomėjusius tema kviečiame LRT.lt portale

Donata Lukošienė.

susirasti straipsnį „Gestų kalba konsultuojanti
psichologė – apie kurčiųjų požiūrį į
pagalbą ir galimybes ją gauti“.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Irenai PERMINIENEI,
netekusiai mylimos Mamytės.
LKD Kauno teritorinės valdybos kurčiųjų bendruomenė

Netikėtas brangaus žmogaus
išėjimas į Nebūtį toks skaudus.
Panevėžio kurčiųjų

Liūdime kartu su Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
ugdymo centro auklėtoja, gestų kalbos specialiste
Ada ZABULIONYTE dėl Tėvelio mirties.
Tėvelio netekties skausmą tesumažina šviesus
Jo atminimas ir nuoširdi mūsų, kolegų, užuojauta.
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bendruomenė nuoširdžiai
užjaučia Donatą NAKVOSĄ,
jo dukrą Ilzę
dėl žmonos ir motinos mirties.
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Užeikite, gracingai kviečia garbi Ponia.

Simbolinė įkurtuvių juostelė netrukus bus perkirpta.

Kauniečiai pakvietė į savo naujuosius namus
Kauno kurčiųjų reabilitacijos
centras rugsėjo 21–24 d. paskelbė
atvirų durų dienomis ir pakvietė
apžiūrėti naujas patalpas, susipažinti su Kauno teritorinės
organizacijos 70-mečio istorija,
daugiau sužinoti apie įstaigos
šiandieną. Tiesa, dėl bendruomenės narių saugumo šiemet
atsisakė tradicinio Tarptautinės
kurčiųjų dienos minėjimo.
Naujakurių gyvenimą iš arti panoro pa
matyti visas būrys svečių: rugsėjo 25 d. atvy
ko LKD vadovai Kęstutis Vaišnora ir Mykolas
Balaišis, sporto klubo „Tyla“ pirmininkas Al
girdas Jurkša, Vertimo centro administracijos
atstovai. Naujus namus pašventinti pakviestas
Prisikėlimo bažnyčios kunigas Julius Grigonis.
Gėlėmis nešina atskubėjo artimiausia kaimy
nė – kurčiųjų mokyklos (KKNUC) direktorė Lai
mutė Gervinskienė (mokykla ir centras pastato
patalpomis dalinasi), o Vilniaus KRC direktorė
Inga Minkevičienė tikino atvežusi glėbį linkėji
mų nuo visų reabilitacijos centrų.
Apie 700 narių turinčios Kauno teritorinės
organizacijos vadovė Jūratė Pugačiauskienė
Kokios įkurtuvės be dovanų!

Svečiams pasirodymą surengė pantomimos ir judesio būrelio aktoriai.

prisiminė, kad bendruomenė iš pradžių nepa
lankiai priėmė Kauno m. savivaldybės spren
dimą keltis į kitas patalpas. Tačiau praėjus
septyniems mėnesiams po įsikūrimo nuomo
nė jau kitokia. „Čia šilta, jauku, šiuolaikiškai
įrengta ir daugiau šviesos“, – vardijo privalu
mus vadovė. – Netoliese gyvena nemažai kur
čiųjų, yra „Maximos“ parduotuvė, tad galima
apsilankymą KKRC suderinti su apsipirkimu.
Patogi kaimynystė su mokykla: palydėjus vai
ką užtenka apeiti pastatą iš kitos pusės – ir jūs
jau centre, galite bendrauti, tvarkyti reikalus.“
„Didelis trūkumas, kad neturime salės, čia
mažiau erdvės“, – nenutylėjo ir trūkumų KKRC

direktorė. – Ypač nepatogu saviveiklininkams.
Pasigendame ir Jūratės g. turėto kiemo, kur geru
oru rengdavome susibūrimus. Čia privažiavimui
įsirengti reikia projekto, jis kainuoja, o savivaldy
bė kol kas į mus daugiau investuoti nesutinka.“
„Yra pliusų, yra minusų“, – pritarė savo vadovei
asmeninė asistentė Vida Eskertienė.
Tačiau, nepaisant nieko, kauniečiai, at
rodo, patalpas pamažu jaukinasi ir vis rečiau
dairosi atgal. Belieka palinkėti jiems atrasti čia
savo laimę ir tęsti sėkmės istoriją.
Įkurtuvių šventės akimirkas įamžino
Ramunė ESKERTAITĖ.

Dokumentinio filmo peržiūra.
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Mokytojas Paulius: „Ne
kurtumas, bet mūsų
baimės kuria barjerus“
Kurčiųjų mokytojas, visuomenininkas, savanoris, imituojamųjų
dainų atlikėjas, renginių vedėjas – tai toli gražu dar ne viskas apie
Paulių JURJONĄ. Šiandien siūlome artimesnę pažintį su šiuo kūrybišku ir kurčiųjų reikalams atsidavusiu žmogum.
Vaida LUKOŠIŪTĖ
Esate Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro technologijų mokytojas. Kaip
juo tapote?
Baigiau 12-ka klasių ir tuo pačiu įgijau
profesinį išsilavinimą. Mintis darbintis iš kar
to man nepatiko, jaučiausi tam visiškai nepa
siruošęs, bet niekaip negalėjau apsispręsti,
kur mokytis toliau. Kartą mama bedė pirštu
į Kauno kolegijos reklaminį bukletą. Akis už
kliuvo už dekoratyvinės plastikos – specialy
bės, į kurią įeina stiklo, molio bei odos apdir
bimo technikos. Tai man pasirodė unikalu.
Studijuodamas išbandžiau visas medžiagas,
bet galiausiai pasirinkau stiklą. Mokslus bai
giau, bet dar kažko trūko. Įstojau į Vilniaus
dailės akademiją, tęsiau stiklo meninio ap
dirbimo kryptį, mokiausi dizaino. Atsitikti
nai sužinojau, kad yra galimybė metus laiko
studijuoti VDU ir įgyti pedagogo kvalifikaciją.
Tuomet ir sukirbėjo mintis: kodėl gi nepaban
džius? Turiu pripažinti, kad derinti pedagogi
kos ir dailės magistro studijas buvo tikrai la
bai, labai sunku. Vis dėlto viską įveikiau! Dar
prieš baigdamas studijas kreipiausi į KKNUC
dėl darbo. Ir mane priėmė! Tapau auklėtoju
ir darželio vaikams būrelio vadovu. Viskas
buvo gerai, kol nepasiteiravo, ar nesutikčiau
būti dar ir technologijų mokytoju. Iki darbo
pradžios buvo likusi savaitė, o aš juk nežino
jau, kaip praktiškai atrodo mokytojo darbas,
ką reiškia parengti darbų planą, pasirengti
pamokoms, todėl dvejojau. Nusprendžiau
apžiūrėti darbų klasės patalpas ir pamačiau
mažą kabinetą su daug trūkstamų įrankių.
Šiandien esu dėkingas centro direktorei, kuri
vis dėlto įkalbėjo mane priimti pasiūlymą.
Pati darbo pradžia buvo neįtikėtinai sunki,
bet po truputį įsivažiavau, su administracijos
pagalba įsigijom įrankių ir neabejoju, jog po
kelerių metų jų jau turėsime užtektinai.
Kodėl mane traukia šis darbas? Tai dėl
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vaikų! Su jais be galo įdomu, kiekvienas turi
unikalių gebėjimų, o jeigu kažkas iš pradžių
nepavyksta, kartu ieškome, kaip tobulinti
pamokas, kad mokiniai norėtų ir gebėtų mo
kytis ir išmokti. Ypač skatinu vaikų savaran
kiškumą. Keliu tikslą, kad išėję į gyvenimą
gebėtų patys atlikti tai, ko mokiau mokykloje.
Mokau projektavimo, dailės – visko, kad pas
kui jiems būtų lengviau generuoti savo idėjas.
Supažindinu juos su įvairiomis technikomis,
noriu atskleisti vitražo gamybos paslaptis.
Tikiu, kad vaikams ši dailės rūšis labai patiks.
Susitvarkyti su padėtim, kad aš jau –
mokytojas, ne mokinys, padėjo tai, kad čia
radau saviškių. Palaikome vieni kitus, ben
draujame. Negalėčiau tyliai sėdėti ir pats sau
vienas dirbti, man taip nepavyktų. Man reikia
bendrauti, džiaugiuosi, kai kreipiasi į mane
patarimų, nes tai stiprina mūsų kaip kolegų
ryšį. Esu dėkingas girdintiems kolegoms, nes
jų patirtis ir patarimai yra labai vertingi. Ir
ypač man patinka tai, kad jie labai stengia
si vartoti gestų kalbą. Kaip centras atrodė
anksčiau, kai mokiausi, ir koks yra dabar –
tarsi naktis ir diena. Tai stipri mokykla, kuri
laikosi taisyklių ir mažina patyčias tarp vaikų.
Jau metai, kai aš čia, jaučiuosi gerai, o laikas
tiesiog praskriejo. (Šypsosi.)
Kaip atrodo Jūsų darbo diena?
Vedu meno krypties būrelį darželio vai
kams (3 grupės po 2 pamokas). Tai gali būti
imituojamųjų dainų, poezijos, teatro ar kito
kie kūrybiniai užsiėmimai. Viskas priklauso
nuo vaikų pasirinkimo. Esu klasės vadovas
ir auklėtojas. Šiuo metu man patikėti šešto
kai. Jiems apie 13 metų, klasėje 8 vaikai. Esu
technologijų mokytojas. Dabar mokau 5, 6 ir
9 klasės mokinius, o pernai turėjau penkto
kus, aštuntokus ir dešimtokus. Visai neseniai
man pavedė organizuoti imituojamųjų dainų

P. Jurjono asmeninio albumo nuotr.

MŪSŲ ŽMONĖS

Prie Piršto atspaudo sienos Kaune – pasirengimas
protų mūšiui.

būrelį. Tai tik pradžia, galbūt ateityje pavyks
geriau, o kol kas mūsų tikslas – rengti me
nines programas artimiausioms šventėms.
Taip išsprendėme ir renginių organizatorių
centre klausimą.
Ką kurtiems mokiniams reiškia kurčias
mokytojas?
Kurčių vaikų akimis, kurtieji mokytojai –
didelis privalumas mokyklai. Per gestų kalbą
formuojasi abipusis ryšys, be to, sutampa ta
patybės. Nėra jokio bendravimo barjero. Ta
čiau iš tikrųjų nesvarbu, ar mokytojas kurčias,
ar girdintis, svarbiausia – gestų kalba. Kurčių
pedagogų mokykloje daugėja, o vyraujanti
atmosfera leidžia justi, kad čia tikrai yra kur
čiųjų mokykla.
Garsėjate kaip geras imituojamųjų dainų atlikėjas. Ar ilgas kelias buvo iki pripažinimo?
Pirmi imitavimo kartai buvo mokykloje. O
asmeninės kūrybos daina „Popieriniai spar
nai“ mokykloje tapo labai populiari, patiko
ir mokytojams. Vėliau įsitraukiau į mokslus
ir šį hobį apleidau. Tačiau po kelerių metų
Mykolas Balaišis mane pakvietė prisijungti
prie imituojamosios dainos kolektyvo, tad
grįžau ir esu ten iki šiol. Man nėra lengva, nes
esu kurčias, tačiau išmokau atsirinkti muziką,
pajausti ritmą, kad suvokčiau, kada praside
da dainos žodžiai, kada baigiasi. Kartais juo
kauju, kad imitavimui reikalingas matemati
nis mąstymas ir gebėjimas gerai skaičiuoti.
Muzika – mano hobis. Todėl, kai mokykloje
paklausė, kokį būrelį norėčiau vesti, nedvejo
jau: imituojamosios dainos! Sau aš renkuosi
kas patinka, pvz., repą, tačiau jeigu renku dai
ną vaikams, atsižvelgiu, kad daina būtų apie
vaikus arba dainuotų patys vaikai. Pasirinki
mą lemia ir balso tembras, ritmas, tempas,
be to, daina turi atitikti atlikėjo stilių. Žinoma,

P. Jurjono asmeninio albumo nuotr.

P. Jurjono technologijų pamokoje.

daug įtakoja ir dainų tekstai. Būna, kad kūri
nys labai žavus, bet gestais neatrodo gerai. Ir
atvirkščiai: žodžiai nėra labai patrauklūs, o
gestų kalba atrodo įspūdingai.
Bendruomenė Jus vertina kaip puikų renginių vedėją.
Oi, kaip greitai sklinda informacija! (Juo
kiasi.) Kartą manęs paprašė būti vestuvių
šventės programos gestų kalba vedėju. Su
tikti sutikau, tačiau kilo klausimas: nuo ko
pradėti? Idėjų sėmiausi dalyvaudamas gir
dinčių žmonių vestuvėse, bet ten nebuvo
vertėjų, tad teko kliautis savo akimis ir vaiz
duote. Pirmas kartas nebuvo tobulas, jau
čiau, kad galėjo būti geriau, tačiau svečiams
patiko ir tęsiu šią veiklą lig šiol, kaupiu pa
tirtį. Na, o kurti vestuvių ar renginių įvaizdį
nėra sunku, juk baigiau meninės pakraipos
studijas, mane tokių dalykų mokė. Supran
tu: žmonės nori ypatingų prisiminimų, kad
būtų įdomu. Jeigu girdintis veda programą,
o vertėjas viską verčia, nėra tikro ryšio, gy
vybės. Kurčias vedėjas sugeba užmegzti
kontaktą su žiūrovais, juos pralinksminti,
įtraukti, kad taptų renginio dalimi.

Erikai ir Pauliui teko būti ir akademikų kon
ferencijos vedėjais.

Imituojamosios dainos kolektyvas „Skambanti tyla".

nos“. Tuo metu dirbau KKJO ir vedžiau gestų
kalbos pamokėlę. Į mane atkreipė dėmesį,
nes suprato, kaip yra naudinga bendra
darbiauti dėl renginių aplinkos pritaikymo
kurtiesiems. Esu įsitraukęs ir į Kauno meni
ninkų namų veiklą. Nusifilmavau keletą pra
nešimų kurčiųjų auditorijai. Užmegzti tokius
ryšius yra labai svarbu dėl ateities, bendrų
projektų ir pan. Tai naudinga abiem šalims.

Dažnai vilkite raudonai. Kodėl renkatės šią spalvą ir kokią žinutę ja siunčiate savo žiūrovams?
Be to, kad simbolizuoja meilę, aistrą,
energiją, raudona spalva dar pritraukia ir dė
mesį. Todėl aš su ja ir „susidraugavau“. Ryš
kiai dažyti plaukai, išskirtinė apranga ir aps
kritai visos unikalios detalės sufleruoja, kad
esu menininkas. (Šypsosi.) Ji man iš tikrųjų
patinka, bet kasdien raudonai nevilkiu.

Kviečiu atsivėrimui negirdėjimo tema.
Kažkada buvau neprigirdintis, bet dėl
ligos teko gerti antibiotikus, todėl pamažu
silpo klausa iki apkurtau. Nuo tada gyvenu
kaip kurčias žmogus. Iš tikrųjų tai net neži
nau, ką reiškia girdėti. Bet mano negalia man
visai netrukdo. Nebuvo taip, kad susidurčiau
su barjerais vien dėl to, kad negirdžiu. Už tai
dėkoju savo tėvams. Jie niekada nereikalavo,
kad daryčiau taip, kaip jie nori, atvirkščiai –
jiems svarbiausia buvo, kad gerai jausčiausi.
Visada mane skatino. Net kai pirmą kartą įsi
lieti į draugų būrį man buvo nedrąsu, mama
sakė „eik“, o kai šventės vykdavo girdinčiųjų
aplinkoje, į kur manęs netraukė, tėvai visuo
met suprasdavo. Baigiau kolegiją, akademiją,
įsidarbinau mokykloje. Pasirodo, pasiekiu ir
gaunu viską, ko noriu ir dėl ko stengiuosi. Tie
siog reikia išdrįsti. Jeigu bijosi, ką tuomet pa
sieksi? Mano tikslas nėra būti dėmesio centre
ir demonstruotis, mano tikslas – parodyti vi
siems, kad kurtiesiems viskas įmanoma. Nori
kažko pasiekti? Ieškok kelio ir būdų nueiti iki
savo tikslo! Tikslai pasiekiami ne per vieną
dieną. Tai yra darbas ir keliauti teks mažais
žingsneliais, svarbiausia – nebijoti.

Ir tai dar ne viskas. Įsitraukėte į „Kaunas 2022“.
Taip nutiko, kad paskelbus apie „Kaunas
– Europos kultūros sostinė 2022“ susitikau
su jo organizatoriais renginyje „Laimės die

Sakoma, kad viešumoje mes dažnai nešiojame
kaukes, prisiimame įvairius socialinius vaidmenis. Ar sutiktumėte su tokiu teiginiu? Koks būnate, kai grįžtate namo ir liekate pats su savimi?

Taip, pritariu. Aš ir pats taikausi prie situ
acijos. Jeigu vedu renginius – privalau šypso
tis, juk tie žmonės yra nekalti dėl mano blo
gos savijautos. Tas pats galioja ir darbe. Jeigu
man kažkas nepatinka ar nervina, spręsti šias
problemas reikia su savimi ar konkrečiu as
meniu, bet nereikia dėl to suteikti neigiamų
emocijų visiems. O grįžęs namo visuomet
„persijungiu“ į namų režimą. Čia būnu su šei
ma, bendrauju. Galiu atsipalaiduoti ir pasi
nerti į muziką. Galiu žiūrėti į veidrodį ir kalbė
tis su savimi, tai padeda man nuslopinti emo
cijas. Juk negaliu visą gyvenimą tik šypsotis,
kartais tiesiog būna liūdna, nugrimztu į save,
esu žmogus, ne robotas. Namai – ta vieta,
kur sunaikinu gautą negatyvą. Kartais neigia
mas emocijas paleisti padeda pabuvimas su
draugais, kavinėje. Žinoma, retkarčiais ir pa
sakau: „Šiandien mano bloga nuotaika, esu
pavargęs“. Tai žymiai geriau nei apsimestinai
šypsotis ir teigti, kad viskas yra gerai. Nebijau
pasakyti, kad pamoka man yra nuobodi.
Ir keletą žodžių apie asmeninį gyvenimą.
Anksčiau neretai pamiršdavau save, da
bar pradėjau skirti laiko sau. Svarstau ieško
ti nuosavo būsto. Turiu darbą, turiu draugų.
Jaučiu, kad atėjo laikas kurti ir šeimą, tačiau
savo gyvenimo meilės dar neradau. (Šypso
si.) Kai dėl pomėgių, pasikartosiu, pirmiausia
– muzika, paskui – kelionės. Tik dabar „koro
na“ sujaukė planus. Mano planas buvo bai
gus universitetą pakeliauti. Kelionėse visos
pašalinės mintys išgaruoja. Grįžęs jaučiuosi
kaip naujas žmogus. Išvykos – tai ir galimybė
mokytis užsienyje. Apie tai, ko ten
išmokau, tikiuosi prie progos papa
sakoti kitąkart.
Tuomet dėkojame už interviu ir
sakome: „Iki kito susitikimo!“
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PKNPM archyvo nuotr.

Bičiulių būryje su knyga.

Jubiliatė Nijolė Rocytė-Leigienė.

Panevėžiečiai sveikino vyriausią amžiumi senjorę
Panevėžio kurčiųjų kultūros centro salėje (Taikos al. 11) vyko nekasdienis renginys – vakaronė, kurioje buvo pagerbta vyriausia Panevėžio
miesto kurčiųjų bendruomenės narė – devyniasdešimtmetė Nijolė
ROCYTĖ-LEIGIENĖ. Nors dėl COVID-19 pandemijos ir karantino gerokai
išsiderino visi planai ir teko atidėti net sukakties paminėjimą, visgi,
koronaviruso gniaužtams atsileidus, draugiška kurčiųjų bendruomenė
buvo organizuota, nepabūgo susibėgti draugėn.
Danutė KRIŠČIŪNIENĖ

Glėbys dovanų ir įsimintinų
linkėjimų

Susirinko didelis būrys kurčiųjų iš viso
miesto. Panevėžio kurčiųjų kultūros centro
vadovas Vilius Glušokas nuoširdžiai pasvei
kino gerbiamą Nijolę dovanėlėmis – ekolo
giškais odos ir asmens higienos rinkiniais.
Palinkėjo ilgų ir gražių gyvenimo metų.
Į šventę buvo pakviesta ir šių eilučių au
torė – Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriš
čiūnienė. Ji taip pat turėjo ką palinkėti gar
baus amžiaus senjorei. Panevėžio kurčiųjų
kultūros centro iliuzionistai Vilius Glušokas
ir Michailas Chovanskis parodė ištaigingus ir
visiškai naujus magijos triukus. Po sveikinimų
visi vaišinosi tortu „Vasara", tarsi pratęsdami
įspūdingą visomis prasmėmis laikotarpį, lin
kėjo jubiliatei dar daug gražių metų.

Motinos maldos ne veltui

Dėmesio sujaudinta solenizantė N. Leigie
nė sutiko pasidalinti savo gyvenimo istorija.
Teigė gimusi 1930 m. liepos 20 d. Kaune, Ža
liakalnio rajone, netoli Kristaus Prisikėlimo
katedros, tarnautojų šeimoje. Motina buvo
vokiečių kalbos vertėja, mokytoja, kilusi iš
Kelmės rajono, tėvas – aukšto laipsnio kariš
kis iš Telšių. Pora užaugino tris dukras ir vieną
sūnų. Nijolė buvo antras vaikas šeimoje, gimė
kurčia. Jubiliatė pasakojo, kad jos motina
nuolat lankydavo bažnyčią. Kartą per kunigo
pamokslą sužinojo, kad 1938 m. Kaune, Mu
ravos gatvėje, bus atidaroma pirmoji privati
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kurčiųjų mokykla. Motina skubiai nusivedė
aštuonerių metų Nijolę į naujai atidaromą
kurčiųjų mokyklą.
Nors jubiliatė minėjo devyniasdešimtmetį,
bet galėjo pasigirti neprasta atmintimi. Ji prisi
minė, kad tuomet mokyklai vadovavo direkto
rius Jonas Vajėga, dirbo du mokytojai – Albina
Sirgedienė ir Petronėlė bei viena auklėtoja
(pavardžių neprisiminė). Pirmoji privati kur
čiųjų mokykla turėjo bendrabutį ir valgyklą.
Valgykla buvo įsikūrusi mokyklos rūsyje. Nijolė
atkūrė savo mokyklinę aprangą. Mergaitės pri
valėjo dėvėti tamsiai mėlynos spalvos sijonus,
bliuzeles ir skrybėles, o berniukai – tokios pat
spalvos uniformas ir kepures.

Prezidentas A. Smetona – kurčiųjų
mokyklos renginių svečias

Ponia Nijolė prisiminė, kaip mokyklos
direktorius J. Vajėga laikė ją ant rankų, nes
ji buvo pati jauniausia mergaitė klasėje, kaip
direktorius mėgo organizuoti kultūrinius
renginius kurtiems vaikams.

Jubiliatė nepamiršo ir gražių Vasario
16-osios, Velykų, Kalėdų švenčių, nes šiuose
renginiuose ne vieną kartą dalyvavo buvęs
Lietuvos prezidentas Antanas Smetona ir jį
lydinti raitų policininkų kolona. Kurtieji vai
kai prieš tokius renginius ilgai repetuodavo,
nes reikėjo išmokti gražiai pasveikinti atvy
kusį Lietuvos prezidentą.

Mylimos dukros, vaikaičiai,
provaikaičiai ir plati giminė

Nijolė Rocytė ištekėjo 1949 m. liepos mė
nesį ir tapo Leigiene. Gyveno Radviliškyje
ir Šiauliuose. Užaugino dvi dukras, sulaukė
dviejų vaikaičių, penkių provaikaičių. Vyres
nioji dukra Lilija gyvena Utenoje. Dirbo dantų
technike, dabar – parduotuvėje pramoninių
prekių pardavėja. Jaunesnioji dukra Emilija
gyvena Kernavėje. Dirbo režisiere, mėgo vai
dinti teatruose, penkerius metus dirbo Lietu
vos kurčiųjų sporto komiteto generaline sek
retore, dabar yra senjorė ir darbuojasi savo
sodyboje, kuria rankdarbius.
Daugiau nei 40 metų (nuo 1979 m. ru
dens) p. Nijolė gyvena Panevėžyje, kaip ji pati
teigia, arčiau giminių. O giminės taip pat ženk
liai „įsirašę“ į miesto istoriją. Vyresnioji sesuo
Aldona Dobrovolskienė daug metų vadovavo
Panevėžio miesto kultūros skyriui. Nijolės
pus
brolis Kryževičius vadovavo Panevėžio
miesto sporto komitetui, kitoje šakoje, Valat
kų giminėje – net du Panevėžio
miesto gydytojai.

Miela Nijole LEIGIENE,
linkime matyti saulės šviesą, kai kiti mato šešėlius,
ir pastebėti galimybes, kur kiti įžvelgia tik kliūtis.
Dar daug gražių ir prasmingų gyvenimo metų.
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos
bendruomenės vardu – direktorė Danutė Kriščiūnienė

JAUNIMAS

Jaunųjų talentų kūrybos perlai

AŠ – DIZAINERIS. Panevėžio kurčiųjų mokyklos (PKNPM) 5-10 klasių
mokiniai dalyvavo projekte ,,Matuojuosi profesiją" ir kartu su dailės
mokytoja metodininke Aušra Lazdauskiene bei lietuvių kalbos moky
toja metodininke Laimute Beinarauskiene kūrė stendinį pranešimą
,,Aš – dizaineris." Kviečiame pasigrožėti Lauryno, Tinos, Miglės, Igno,
Kamilės, Edvardo, Airidos ir kt. mokinių kūrybinio darbo rezultatu.

PKNPM archyvo nuotr.

KKNUC archyvo nuotr.

NUPIEŠĖ KURČIŲJŲ DIENĄ. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy
mo centro (KKNUC) ugdytiniai labai laukė Tarptautinės kurčiųjų die
nos. Savo mintis apie šventę sudėjo į piešinius.

Parengta pagal
kurčiųjų ugdymo įstaigų inf.

VILNIUJE – KARAS! Tik neišsigąskite: sostinėje gyvena draugiški žmo
nės, dėl dėmesio čia rungiasi tik grybai. „Grybų karas” – taip ir pavadin
ta LKNUC darželyje vykusi rudeninių darbelių paroda. Vaikai kartu su
tėveliais ir auklėtojomis iš gamtos gėrybių ir antrinių žaliavų
gamino gražuolius grybus. Štai kaip puikiai jiems pavyko.

KKNUC archyvo nuotr.

LKNUC archyvo nuotr.

MOKYTOJUS APIPYLĖ GĖLĖMIS. Tarptautinės mokytojų dienos pro
ga visiems mokytojams – po nevystantį gėlės žiedą, taip KKNUC mo
kinys Justas padėkojo kasdien jį į žinių pasaulį lydintiems pedago
gams. O kaip jums patinka Modesto sukurtas „Mokytojo portretas“?
Neabejotinai auga gabus ir labai pastabus žmogus.
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Ar gresia antrasis Milano kongresas?

Nevykusios integracijos randai – visam gyvenimui

Žinotina, 2024 m. įsigalios nauja Švietimo įstatymo redakcija, kai
visoms bendrojo lavinimo įstaigoms tėvų pageidavimu bus privalo
ma priimti ugdyti visų negalių vaikus, įskaitant kurčiuosius. Pasita
rimo dalyviai priėjo išvados, kad atsižvelgus į individualias asmens
ypatybes galima konkrečiais atvejais svarstyti apie neprigirdinčiųjų
ir kochlearinių implantų naudotojų integruotą ugdymą, bet kurčiųjų
galimybės taip ugdytis yra esą utopija. Mokyklos tam nepasiruošu
sios, o Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šiuo klausimu neturi
parengusi jokio konkretaus plano.
Įtraukųjį ugdymą kurčiųjų sistema supranta kaip vaiko ugdymą
si aplinkoje, kurioje jis gali laisvai bendrauti gestų kalba, pamokų
metu jam talkina gestų kalbą mokantis mokytojo padėjėjas, LGK
vertėjas, sudaromos sąlygos gauti individualias surdopedagogo
konsultacijas, psichologų ir kitų specialiųjų pedagogų paslaugas ir
kt. Kaip buvo kalbėta, deja, valstybė tokiems užmojams pakanka
mai lėšų neturi ir labai stokoja specialistų, tokių, kaip surdopeda
gogai, LGK mokytojai. Trūksta ir psichologų, logopedų, specialiųjų
pedagogų. Kita vertus, esant mažam tokių vaikų skaičiui rajonuose
specialistams nesusidarys reikiami darbo krūviai, tad, tikėtina, jie ir
nedirbs. LKD Respublikinės valdybos narys Arūnas Bražinskas pasa
kojo, kad Norvegija įtraukiajam ugdymui ruošėsi apie 20 metų ir tik
dabar įgyvendino. O štai Lietuva, neturėdama jokio įdirbio, stebuklą
tikisi sukurti per 4 metus. Tad tokį iškeltą Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos tikslą pašnekovai vadino formalia deklaracija ir vertino
kaip Jungtinių Tautų direktyvos įgyvendinimo imitaciją.
Diskusijos metu LKD prezidentas K. Vaišnora pabrėžė: LKD ne
ketina taikstytis su padėtim, kad, pvz., 12 metų vaikui visą pamokų
laiką teks žiūrėti į LGK vertėją. Bendra nuomonė tokia, jog tai jokia
integracija, greičiau kankinimo būdas. Buvo piešiamas paveikslas:
per pamokas kurčias vaikas bendrauja su 3-4 suaugusiaisiais, ry
šys su bendraamžiais silpnas, po pamokų lieka vienas, mokymosi
rezultatai nenuspėjami, baigęs ir vienur, ir kitur sunkiai pritampa ir
nuo mažens turi apsčiai psichologinių problemų. Pasirodo, Pasau
lio kurčiųjų federacija jau senokai viešina įtraukiojo ugdymo ydas
ir perspėja nacionalines kurčiųjų bendruomenes apie ilgalaikes nei
giamas pasekmes. Jei tokia „integracija“ bus įgyvendinta, tai prilygs
antrajam Milano kongresui (kai 1880 m. mokyklose buvo uždrausta
gestų kalba), komentavo A. Bražinskas.

Pokyčiams rengiasi, bet oficialiajai nuomonei
prieštarauja

S. Beniušienė svarstė, kaip pagelbėti „integracijoje atsidūru
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KKNUC archyvo nuotr.

Rugsėjo 9 d. LKD iniciatyva surengtame nuotoliniame pasitarime tokiu epitetu buvo „apdovanota“ įtraukiojo kurčiųjų ugdymo idėja.
„Taip kurčiuosius ugdyti bendrojo lavinimo
mokyklose yra nusikaltimas“, – pritarė ir tėvų
bendrija PAGAVA. Kokie valdžios sprendimai
sukėlė tokią aršią Draugijos, kurčiųjų jaunimo, tėvų organizacijų ir švietimo įstaigų
atstovų reakciją?
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Kol kas kurtieji dar ugdosi kartu, kurčiųjų mokyklose.

siems“ vaikams. Daugiausia pritarimo pelnė idėja kurčiųjų ugdymo
įstaigoms pradėti savo sudėtyje formuoti mobiliosios švietimo pa
galbos grupes. Jos galėtų vykti teikti pagalbos ar nuotoliniu būdu
konsultuoti bendrojo lavinimo mokyklų mokytojus ir kurčius moki
nius. Čia pat kalbėtoja nurodė ir silpnąsias idėjos puses: 1–2 dienų
ar savaitės pagalba neatsvers to, kad vaikas nepritaikytoje aplinkoje
bus ugdomas visus metus. „Mūsų vaikai labai „patogūs“, sėdi tylūs,
nekelia rūpesčių“, – ironizavo kalbėtoja.
„Lenkų, žydų mokyklos, įsteigtos tautinių mažumų pagrindu,
neuždaromos, jos stiprios. Ar ne laikas ir mums traukti gestų kalbos
kortą ir skelbtis kalbinės kultūrinės mažumos židiniais? – dalinosi
įžvalgomis S. Beniušienė. – Mums kiša koją, kad esame priskiriami
„specukams“ (specialiojo ugdymo įstaigoms – aut.).
KKNUC direktorė Laimutė Gervinskienė akcentavo, kad ŠMSM gar
siai duotas pažadas neuždaryti kurčiųjų mokyklų galioja tik kalbant
apie LKNUC. Tai vienintelė ministerijos pavaldumo įstaiga, o kitos yra
savivaldybių pavaldumo ir sprendimus dėl jų priima mokyklų savinin
kai – miestų savivaldybės. Deja, ne visur vietose galima pasidžiaugti
tarpusavio supratimu grįstais santykiais. Visoms kurčiųjų mokykloms
susijungti į vieną ir tapti vienu LKNUC? Kalbėtojos nuomone, gal ir
svarstytina, bet vargu ar tai atitiks pasirinktą ŠMSM politikos kryptį.
Ministerija stengiasi ugdymo įstaigas „išstumti“ iš savo atsakomybės
orbitos, o čia būtų žingsnis atgal – dar didesnis darinys norėtų likti po
jos sparnu.
Kalbėtoja ragino dar kartą atidžiai išstudijuoti Dvikalbio kurčiųjų
ugdymo sampratą ir ten ieškoti mūsų stiprybių. Nors dokumentas
priimtas seniai, labai daug nuostatų savo aktualumo neprarado iki
šiol ir galėtų pasitarnauti idėjomis. Taip pat direktorė ragino planuo
jamos LKD vizijos kaip kontrargumento naujojo Švietimo įstatymo
nuostatoms rengimo neatidėlioti.

Įtraukusis ugdymas ardo bendruomenės pamatą

Kitas dalykas, štai, pvz., Kaune iš 60 KKNUC mokinių tik 24 yra iš
Kauno. Dar 60 į mokyklą atvyksta gauti tik švietimo pagalbos paslau
gas, tad argumentų „už“ mokyklos prijungimą prie didesnės girdin
čiųjų ar specialiosios savivaldybės mokyklos yra užtektinai. Kurčiųjų
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mokyklų mokinių skaičiaus laipsniškas ma
žėjimas – tikras galvos skausmas visiems,
sutarė diskusijos dalyviai.
PKNPM direktorė Danutė Kriščiūnienė
teikė pavyzdį: atsėdi kurtieji vaikai bendrojo
lavinimo mokyklose iki dalykinio mokymo
pradžios ar dar ilgiau, kol galų gale suvokia
ma, kad tai ne jų vaikas. Išsigandus pasekmių
dėl žemų ugdymosi pasiekimų mokinys nu
kreipiamas į kurčiųjų mokyklą. Šiai tenka visa
problemų sprendimo našta: ir gestų bei lietu
vių kalbos išmokyti, ir padėti pavyti žiniomis
bendraamžius, ir pasirūpinti, kad jie priimtų
naujoką. „Įtraukusis kurčiųjų ugdymas gresia
pakirstomis kurčiųjų bendruomenės šakni
mis“, – įspėjo pasitarimo dalyvė.
„Karti patirtis, - pritarė PAGAVOS pirmi
ninkė Rima Sitavičienė. – Pradinėse bendro
jo lavinimo klasėse nieko neišmokoma, nes
nežinoma, kaip tai daryti. Tai vaiko žaloji
mas.“ S. Beniušienė pastebėjo, kad 95 proc.
kurčiųjų tėvų savo kurčius vaikus atiduoda
į kurčiųjų mokyklas, o girdintys tėvai turė
tų pasirinkti arba kochlearinę implantaciją,
arba kurtystę ir atitinkamai ugdymo įstaigą.
O tėvus, paliekančius savo vaikus bendrojo
lavinimo mokyklose be specialiosios pagal
bos, turi „sustabdyti“ įstatymai ir vaikų ge
rove besirūpinančios institucijos.
Litorinos mokyklos mokytoja ir Klaipėdos
technologijų mokymo centro surdopedago
gė bei dviejų neprigirdinčių vaikų motina
Kristina Rimkienė nuogąstavo, kad pradėjus
galioti naujajam Švietimo įstatymui iš specia
liųjų mokyklų į bendrąsias gali pasipilti vai
kai su sunkesnėmis negaliomis nei klausos
sutrikimai. Tuomet mokyklos skubės priimti
mūsiškius mokinius, nors nebus tinkamai pa
siruošusios su jais dirbti.
LKD viceprezidentui Mykolui Balaišiui
pasiteiravus, ar dar galima Litorinos moky
klą laikyti kurčiųjų mokykla, K. Rimkienė pa
teikė skaičius. Tarp daugiau kaip 120 vaikų
su įvairiomis negaliomis kurtieji sudaro tik
apie šeštadalį. Be to, beveik visos esamos

Nuotolinis pasitarimas.

kurčiųjų klasės yra jungtinės, pvz., visos
pradinukų klasės sujungtos į vieną. LKD at
stovams pradėjus domėtis, kaip yra kitur,
netrukus paaiškėjo, kad jungtinių klasių turi
visos mokyklos. Pripažinta, kad tokiose kla
sėse ugdymo kokybė prastesnė, bet kitos
išeities faktiškai nėra.

Vis dar pradedame nuo „antro
žingsnio“

K. Rimkienė atviravo, kad mokymo koky
bė ir vaikų bei savo, kaip mamos, galimybių
išbandymas tapo svarbiausiu veiksniu, lėmu
siu savo vaikų atidavimą į girdinčiųjų mo
kyklas. Tačiau norėdama palaikyti ugdymo
kokybę ir kurti kurčiųjų klasėse gestų kalbos
aplinką, pati kalbėtoja pasirinko likti dirbti
Litorinos mokykloje. „Kurčiųjų mokyklose
dirba labai altruistiški žmonės“, – pabrėžė pa
šnekovė. – Tik mes patys žinome, koks kruvi
nas darbas su tokiais vaikais“.
„Lietuvoje vis dar nėra pirmo žingsnio
teikiant ankstyvąją pagalbą klausos negalią
turinčių vaikų šeimoms, – tęsė K. Rimkienė.
– PAGAVOS konferencijose skaitydama pas
kaitas kurčių vaikų tėvams, kaskart įsitikinu,
kad visu ankstyvuoju laikotarpiu šeimos ne
sulaukia reikiamos pagalbos, o nuosekliai
mokytis gestų kalbos sąlygos nesudarytos“.
A.Bražinskas pasakojimu apie Kėdainių
atvejį, kur klausos ir protinio atsilikimo ne
galią turintis mokinys paliktas mokyklos
suole faktiškai be jokios pagalbos, akcenta
vo dar vieną šiandienos iššūkį – tinkamai pa
sirūpinti kurčiais vaikais su kitomis negalio
mis. Pasaulio kurčiųjų federacija šį klausimą
šiuo metu kelia kaip prioritetinį.

Įdarbinus LGK metodininkus –
proveržis

LKD iniciatyva kurčiųjų mokyklose suda
rytos galimybės nuo 2020 m. vėlyvo pavasa
rio pradėti dirbti LGK metodininkams, kurie
gestų kalbos moko mokyklų bendruomenių
suaugusiuosius. Nacionalinė švietimo agen

tūra rengia gestų kalbos programą, kuri,
kaip prognozuojama, leis pagerinti LGK pa
mokų turinį, taip pat pagal ją numatoma
didinti LGK pamokų skaičių. „Per 20 metų
pedagogų LGK mokymo srityje pagaliau –
proveržis“, – džiaugėsi L. Gervinskienė. Šį
„stebuklą“ sieju ir su asmeninėmis metodi
ninkės Vaidos Lukošiūtės savybėmis: ji turi
pedagogo gyslelę ir talentą motyvuoti. Pro
veržis toks ženklus, kad net turime vilčių
iki mokslo metų pabaigos visi gestų kalbos
išmokti A2 lygiu.“
D. Kriščiūnienė taip pat džiaugėsi atsivė
rusia galimybe. O LKNUC, kaip teigė S. Be
niušienė, yra besivejančiųjų vaidmenyje. Čia
metodininkas Vytautas Pivoras darbą pradė
jo tik rugsėjo viduryje. Taip esą dėl to, kad
Vilniuje veikia svarbiausios gestų kalbos sri
tyje dirbančios įstaigos ir LGK specialistai iš
graibstyti. Taip pat pripažino, kad ilgamečių
LKNUC pedagogų požiūris į LGK nėra toks
entuziastingas, kaip jaunų, pradedančių
mokytojų, ir reiškė viltį, kad Vytautui galbūt
pavyks pralaužti ledus.

Dėl LGK pamokų skaičiaus
nuomonės išsiskyrė

Dėl LGK pamokų skaičiaus didinimo rasti
bendrą sutarimą buvo sunkiausia. Kurtie
ji nepatenkinti, kad mokyklose gimtosios
kalbos pamokų tėra 1–2 per savaitę, o įstai
gų vadovai aiškina, kad bendrieji mokymo
planai numato maksimalų pamokų skaičių,
kurio viršyti nevalia. „Ko siūlysite vietoj LGK
atsisakyti?“ – klausė jie LKD atstovų. Ir ne
rimavo, kad ypač menki kurčiųjų lietuvių
kalbos pasiekimai. K. Rimkienė pateikė pa
siūlymą: galbūt kai kurias pamokas galima
būtų tarpusavyje apjungti? Pvz., literatūrinė
teksto analizė, ypač sunkus dalykas, galėtų
būti jungtinis lietuvių kalbos ir LGK mokyto
jų darbas. Nepakankamai mokantys gestų
kalbą lietuvių kalbos mokytojai sulauktų
LGK specialistų talkos, o kurtiesiems moky
tis lietuvių kalbos per gestų kalbą taip pat
būtų lengviau. L. Gervinskienė paviešino in
formaciją, kad KKNUC dirba kurčia lietuvių
kalbos mokytoja, ir pabrėžė, jog kurtiems
vaikams ji kelia aukštus dalyko žinių reikala
vimus. Tai jiems esą nelabai patinka.
K. Vaišnora pagavo subtiliai „mestą“
direktorės žinutę ir pripažino, kad nemaža
dalis vaikų, ne tik kurčiųjų, mokytis pritingi.
Ir pažadėjo: kurčiųjų raštingumo ir netikėtų
kurčių vaikų, augančių girdinčiųjų ir kurčių
jų šeimose, pasiekimų skirtumus antrųjų
nenaudai, kurčiųjų tėvų pozityvistės kursų
nebuvimo klausimus, įtraukiojo ugdymo
problemas ilgai neatidėliojant vėl
kartu aptarti.

2020 m. SPALIS

11

G. Sinkevičienės asmeninio albumo nuotr.

GESTŲ KALBA

Spalvota ir linksma G. Sinkevičienės kūdikių gestų pamokėlė.

Moku atkartoti!

Parodyti gestą – vadinasi, atskleisti poreikį.

Kūdikių gestų kalba – gėris visiems mažyliams
Visuomenė vis dar mano, kad gestai – tai tik kurčiųjų
bendruomenei reikšminga komunikacijos forma. Iš tikrųjų gestų vartojimas svarbus visiems kūdikiams. Kokia
XIX a. kilo nuostaba, kai buvo nustatyta, kad girdinčių
tėvų girdintys vaikai pirmąjį žodį ištaria antrais gyvenimo metais, o klausos negalią turinčių tėvų vaikai jau 6
mėn. parodo pirmąjį savo gestą. Gestų kalba leidžia labai
anksti suprasti mažylį ir yra intensyvi smegenų lavinimo
priemonė, spartinanti kūdikių kalbos raidą, stiprinanti
atmintį, dėmesio koncentraciją.
Gintautė SINKEVIČIENĖ

Gestai – ankstyvoji bendravimo priemonė

Per pirmuosius gyvenimo metus naujagimiai išmoksta laikyti
galvytę, apsiversti, atsisėsti, ropoti ir net vaikščioti. Kalbos srityje
tokių didelių laimėjimų įvardinti nepavyktų. Iš pradžių mažyliams
parodyti yra žymiai lengviau nei pasakyti.
Natūraliai kūdikiai pradeda savo norus reikšti rankyčių pagalba:
beda pirštu į objektą, kurio nori, taip tėvams transliuodami savo po
reikį. Deja, dažnai sunku teisingai atpažinti mažylio poreikį vien iš
pirštuko bedimo. Būtent todėl užsienyje labai išpopuliarėjo kūdikių
gestų kalba, kuria mokoma mažylius savo poreikius išreikšti per gestus.
Labiausiai tėvus stebina, kai vos vienų metų sulaukę mažyliai paro
do, kada nori valgyti, o kada tik gerti; geba gestų kalba paprašyti norimos
uogos ar vaisiaus, taip tėvams pranešdami, kokie yra jų mėgstamiausi.
Jiems patiems ypač smagu, kai tėvai juos supranta, todėl labai aktyviai
mokosi ir rodo vis naujus gestus. Pirmuosius gestus kūdikiai parodo
maždaug 8 mėnesį. Sulaukę vienų metų, geba kalbėti 2 gestų sakiniais.
Dauguma mažylių apie tokį amžių ištaria ir pirmuosius žodžius. Tie, ku
rie gestų kalbos nėra mokomi, kalbėti pradeda sulaukę 1,5–2 metų.

Kūdikių gestų kalba – indėlis į mažylio kalbą

Dabar tėvai dėmesį telkia į kūdikių smulkiosios motorikos žaidi
mus ir veiklas, kurie pagal ankstyvojo ugdymo specialistus yra pagrin
dinis raktas į vaiko kalbos raidą. Smulkių detalių žaidimai, kruopų
rūšiavimo veikla padeda kuo anksčiau ištreniruoti mažylio pincetinį
paėmimą, kuris tiesiogiai siejasi su smegenyse esančiu kalbos centro
aktyvavimu. Gestų kalba yra pirštukų kalba, kuri įtraukia į darbą visus
mažylio pirštukus įvairiausiomis kombinacijomis ir maksimaliai akty
vuoja bei treniruoja kalbos centro darbą.
Mokydami mažuosius gestų, ugdome įprotį susikaupti ir kartoti tai,
ką rodome. Šį įprotį vaikai naudoja ir vėliau, kai jų kalbos aparatas būna
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išsivystęs. Jie pradeda kartoti žodžius, kuriuos taria tėvai. Gestai taip pat
yra puiki priemonė, kuri padeda lavinti vaiko kalbines iniciatyvas. Metų
mažyliai pirmuosius žodžius taria labai neaiškiai, bet jeigu norime, kad
jie kuo greičiau išmoktų taisyklingai ir aiškiai juos tarti, nuo pirmųjų ban
dymų turime juos taisyti. Vaikai, kurie moka gestus, dažiausiai sako žodį
ir kartu rodo gestą, todėl tėvams suprasti, koks tai žodis, būna paprasta.

Efektyviausia smegenų mankšta

Kūdikių smegenų vystymosi teorija teigia, kad vaikų iki 3 metų
aktyvesnis yra kairysis smegenų pusrutulis, kuris atsakingas už vi
zualinį mąstymą. Mažiems vaikams vaizdinė informacija yra žymiai
informatyvesnė nei lingvistinė. Kadangi gestai yra vizualinė kalbos
forma, gestais pateikiama informacija yra veiksmingiausia priemonė
ne tik bendrauti, bet ir mokyti.
Daugelis tėvų nustemba pamatę, kaip kūdikiai puikiai sukaupia
dėmesį, kuomet yra ne tik dainuojamos dainelės ar deklamuojami ei
lėraštukai, bet kartu ir rodomi gestai. Ankstyvojo ugdymo specialistai
į savo veiklą paprastai įtraukia ženklus, nes tai padeda atkreipti ir iš
laikyti vaiko dėmesį. Kaip pavyzdį galime paminėti darželio praktiką.
Visi mes augome su tokiais ženklais, kaip riešų sukimas iškėlus ran
kytes (iliustruojamas žodis „saulytė“) arba rankyčių sudėjimas stogo
forma virš galvos („namas“,) eilėraštukuose ar dainelėse. Pastebima,
kad mažyliai pirmiausiai atkartoja dainelėje ar eilėraštyje naudojamą
gestą ir taip iš pasyvių stebėtojų tampa aktyviais pamokėlės dalyviais,
tik vėliau pradeda bandyti atkartoti lengvesnius garsus.

Mažylių galimybes reikia vertinti adekvačiai

Lietuvoje kūdikių gestų kalba, deja, nėra populiari. Tėvams tai vis
dėlto darbas, reikalaujantis nuoseklumo ir kantrybės. Dažnai jie praran
da motyvaciją, kai po mėnesio mokymo mažylis vis dar nerodo nė vieno
gesto.
Dažniausiai pasitaikanti klaida, kad tėvai moko vaikus parodyti tik
bazinius poreikius: valgyti, gerti, miegoti. Mažyliams tai nėra įdomu. Val
gyti ir gerti jie gauna kasdien, gal net dažniau nei jiems to reikia. Tačiau
jeigu mes mažylį išmokysime gestą „sausainis“ ar „saldainis“, jie jį vartos
aktyviai, nes saldėsių jie dažnai negauna. Taip pat jiems patinka gyvūnai,
todėl greitesnių rezultatų sulauksime parodę gyvūnėlių pavadinimų.
Labai svarbu tinkamai įvertinti kūdikių stambiosios ir smulkiosios
motorikos galimybes. Suaugusiems žmonėms taisyklingai išmokti pa
rodyti gestą yra ganėtinai sunku. 6 mėn. mažyliui atkartoti gestą reikia
dar daugiau pastangų, nes jo koordinacijos gebėjimai yra riboti. Todėl
tėvai ne tik turėtų mokyti mažylį gestų, bet ir treniruoti vaiko judesių
galimybes ir rankyčių koordinacijas įvairiais fiziniais žaidimais.
Redakcija. Ankstyvojo ugdymo specialistė G. Sinkevičienė yra unikalios
kūdikių lietuvių gestų kalbos metodikos autorė.

SPORTAS

Sporto įvykių dienoraštis
LENGVOJI ATLETIKA. Rugsėjį Šiauliuose iš
dalyti Lietuvos kurčiųjų lengvosios atletikos
čempionato medaliai. Čia varžėsi trijų am
žiaus grupių sportininkai: jaunučiai (gimę
2005 m. ir vėliau), jauniai (g. 2003–2004 m.)
bei suaugusieji (g. 2002 m. ir anksčiau). Len
gvaatlečiai bėgo 100, 200, 400, 1500 m, kovojo
estafetėje 4 po 100 m ir šoko į tolį. Rezultatais
čempionate išsiskyrė vilnietė Deimantė Navi
kaitė („Gestas“; 100 m bėgimas; šuoliai į tolį)
ir Tadas Šiaučiūnas iš „Aido“ (100 m ir 200 m),
pelnę po 2 aukso medalius. Daugiausia me
dalių – po 3 (vieną aukso, du sidabro) – į pajū
rį išsivežė klaipėdiečiai Lukas Kvietkauskas ir
Marius Andrijauskas („Šermukšnio“ klubas).
Varžybose puikiai užsirekomendavo
jaunieji sportininkai. Tarp merginų jaunių
do
minavo kaunietė (KKNUC) Kamilė Sta
kauskaitė, pelniusi net tris pirmąsias vietas;
vaikinų jaunių grupėje daugiau nei po vieną
medalį namo parsivežė 4 sportininkai. Lyde
riai tarp jų pagal medalių prabą buvo kaunie
tis (KKNUC) Jaroslavas Novickis (2 aukso, 1
sidabro), Nojus Bakelis (2 aukso). Jaunučių
varžybose po du aukso medalius iškovojo vil
nietė Rugilė Vosyliūtė (LKNUC) ir panevėžietis
(PKNPM) Nedas Kubilius.

BADMINTONAS. Puikiai Lietuvos badminto
no čempionate pasirodęs Ignas Reznikas
tarp 12 sportininkų buvo trečias. Jo treneris
Donatas Narvilas įsitikinęs, kad klaipėdietis
Panevėžyje vykusiose pirmenybėse galėjo
būti dar aukščiau, tiesiog nepatikėjo, kad gali
laimėti. „Šermukšnio“ kurčiųjų sporto klubo
narys iš karto pateko į ketvirtfinalį, dėl teisės
žaisti pusfinalyje su varžovu išsiaiškino per
pusvalandį. Dvikovoje dėl teisės žaisti finale
nusileido kretingiškiui E. Slušniui. Mišrių dve
jetų grupėje I. Reznikas su klaipėdiete Rebeka
Aleksevičiūte nukeliavo iki ketvirtfinalio.

Lietuvos kurčiųjų badmintono čempiona
te I. Reznikas pelnė aukso medalį, finale įvei
kęs buvusį komandos draugą Kazį Dauskurtą.
Jaunimo grupėje, kurioje varžėsi 2001 m. ir
vėliau gimę sportininkai, nugalėtojais tapo
LKNUC atstovas Vaidas Voroneckis ir Vilniaus
„Gesto“ klubo narė Aurelija Ramaneckaitė.
KREPŠINIO TAURĖS VARŽYBOS. Dėl Lietuvos
kurčiųjų sporto komiteto (LKSK) krepšinio
taurės kovojo keturios vyrų komandos. Le
miamose turnyro rungtynėse Kauno „Tylos“
ekipa pranoko Panevėžio „Vėjo“ penketuką
81:55. Trečia liko Vilniaus „Gestas“ komanda.

KREPŠINIO TRIJULIŲ (3 x 3) TURNYRAS. Auk
so medalius ir nugalėtojų taurę iškovojo Vil
niaus „Gesto-1“ komandos krepšininkai Lukas
Pečiulis, Paulius Orda, Ryšardas Gripinskis ir
Ervinas Gudėnas. Jie finale 6:5 įveikė Kauno
„Tylos-2“ žaidėjus – Luką Gužauską, Vilių Si
mokaitį ir Rytį Gilį. Trečia – „Gesto-2“ ekipa:
Paulius Sapnovas, Paulius Jūdvytis, Viktoras
Narkevičius, Benas Šimanauskas.
Lietuvos jaunuolių (iki 18 m.) trijulių (3x3)
krepšinio čempionais tapo Vilniaus „Gesto“
taikliarankiai, vicečempionais Panevėžio „Vė
jo“ jaunieji krepšininkai, bronzą į sostinę išga
beno LKNUC B komandos nariai. Įdomu, kad
susibūrusiai vienintelei merginų ekipai teko
žaisti su vaikinais ir jas vaikinai pajėgė sustab
dyti tik mažojo finalo kovoje.

KROSO VARŽYBOS. Lietuvos kurčiųjų rudens
kroso čempionais tapo Vilniaus „Gesto“ bėgi
kai Mantas Volungevičius ir Gedvilė Diržiūtė.
Jaunių (g. 2003–2005 m.) grupėje nepralen
kiamas buvo LKNUC bėgikas Mikalojus Maku
tėnas, tarp merginų geriausiai sekėsi LKNUC

atstovei Kamilei Vosyliūtei. Jauniausių daly
vių (g. 2006 m. ir vėliau) varžybose aukso že
tonus pelnė PKNPM ugdytinis Emilis Lučina
vičius ir LKNUC mokinė Rugilė Vosyliūtė.
ORIENTAVIMOSI SPORTAS. Kleboniškio miš
ke ir Kauno mieste buvo surengti ilgosios ir
sprinto trasų Lietuvos kurčiųjų orientavimosi
sporto čempionatai. Svetingiausiai ilgoji tra
sa „atsivėrė“ Klaipėdos „Šermukšnio“ sporto
klubo nariui Rokui Koveckiui ir „Gesto“ orien
tacininkei Adrijai Atgalainei. Sprinto rungties
dalyviai santykius aiškinosi pačiame Kauno
mieste. Greičiausias ir vėl buvo R. Koveckis, o
tarp moterų sparčiausiai orientavosi vilnietė
G. Diržiūtė. Apsingės kaime (Varėnos r.) buvo
surengtas Lietuvos orientavimosi sporto vi
dutinės trasos čempionatas. Moterų elito
grupėje rungtyniavusi Gedvilė Diržiūtė buvo
vienintelė kurčia moteris, jai įteiktas šalies
kurčiųjų čempionato aukso medalis. Kurčių
jų vyrų čempionu tapo taip pat elito grupėje
rungtyniavęs Mantas Volungevičius. Jėgas
senjorų grupėje išmėgino Arūnas Kubaitis.
AKMENSLYDIS. LKSK prezidentas Edvinas Kriū
nas su sportininkų grupe dalyvavo bendrijos
PAGAVOS renginyje, kuriame buvo pristatyta
akmenslydžio (kerlingo) sporto šaka. Visiems da
lyviams buvo galimybė išmėginti šio žaidimo,
kurį dar vadina „šachmatais ant ledo“, subtilybes.

MAŽOJI MYLIA. Spalio 6 d. LKNUC mažieji ug
dytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio
ugdymo įstaigų akcijoje MAŽOJI MYLIA-2020,
skirtoje paminėti Kūno kultūros ir sporto die
ną. Ikimokyklinukai išbandė įvairias linksmas
estafečių rungtis ir tradiciškai įveikė „mažąją
mylią”, tad po renginio visiems buvo įteikti dip
lomai.
Parengta pagal LKSK ir LKNUC inf.
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VKRC archyvo nuotr.

GESTŲ KALBA
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Spektaklio „Mindaugas“ fragmentas.

Po pasirodymo Valentino dieną.

J. Mažeikienė: „Kad sugebėtume
išlikti, reikia pasikeisti“

Laima LAPĖNIENĖ

Pasaulį surakinęs COVID-19 stipriai keičia mūsų gyvenimus. Ir nors
išoriniame pasaulyje tarsi viskas kaip buvę – vidinėje realybėje žioji sumaištis, nežinia, baimė, pyktis ir daug kitų sunkiai įvardijamų emocijų. Apie iššūkius, pokyčius, kūrybą bei prisitaikymą prie
naujos realybės interviu su Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro
„Mimikos“ liaudies teatro režisiere Janina MAŽEIKIENE.
Gerbiama Janina, kaip Jūs ir kolektyvas priėmėte 2020-ųjų iššūkį?
Žmogaus smegenys sugeba keistis ir prisi
taikyti, jei gilinamės į naują informaciją. Vaiz
duotė dėl savo plastiškumo randa dabarties
akimirką ir iš pradžių ramiai pasineria į tuštu
mą, bet sugeba išeiti iš jos ir toliau su nauja
energija gyventi. Tai VKRC teatro kolektyvas
suvokė. Kūrėme scenarijus, vaizdo įrašus.
Kaip ,,Mimikos“ aktoriams sekėsi naujomis
sąlygomis repetuoti ir vaidinti?
Iš tiesų, COVID-19 iš pat pradžių įnešė
korektūrų į mūsų teatro darbą. Niekada ne
maniau, kad teks repeticijas vesti nuotoli
niu būdu, juolab kad kurtiesiems vaidinimo
metu labai svarbus akių kontaktas, teksto
seka. Jiems reikia matyti, kada partneris bai
gia monologą, kada reikia įstoti pačiam. Ta
čiau repeticijos vyko kaip pamokos – nuotoli
niu būdu, visi prisijungdavo per „Messenger“
ir kiekvienas, išklausęs mano pageidavimus,
bandydavo suvaidinti savo sceną. Deja, nuo
toliniu būdu neiškart viskas pavykdavo, nes
be partnerių šalia būdavo sunku. Retsykiais
problemų keldavo ir interneto ryšys. Tad
teko ieškoti naujų darbo formų, rašyti naujus
scenarijus. Orinta Zuzo ir Arūnas Šaukeckas
talkino pritaikant mano tekstus gestų kal
bai, kad mintis būtų perteikta tiksliai, gyvai,
natūraliai. Man tai buvo įdomi ir nauja pa
tirtis. Atvelykio spektaklį vaikams kūrė kiek
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vienas aktorius atskirai, tarsi tai būtų vieno
aktoriaus teatras. Kiekvienas suvaidino savo
personažą iš namų per „Skype“ programą, o
mes visus fragmentus montavome į visumą.
Svarbus Nojaus Petrausko indėlis. Jis filmavo
visus vaizdo įrašus, surinko subtitrus, kūrė
scenografiją, derino apšvietimą.
Turite ilgametės darbo su „Mimika“ patirties.
Paminėkite labiausiai teatrui atsidavusius
žmones.
Sunku būtų kurį nors išskirti, visi aktoriai
yra ypatingi ir apie kiekvieną galėčiau daug
gero pasakyti, bet dvi aktorės daug dešimtme
čių skiria aktorystei, tai – Genovaitė Vengalytė
ir Nijolė Karmazienė. Su abiem smagu dirbti,
nes abi geba įsikūnyti į bet kokį personažą,
ir neigiamą, ir teigiamą. Džiaugiuosi, kad jos
yra teatre, nes tai be galo plastiškos, mimikos
žanro profesionalės. Negaliu nepaminėti ir
kitų savo aktorių: nuostabi Vasilevičių šeima,
Donato Bendoriaus ir Daivos Skavronskytės
šeima. Igoris Kulšickis – klounados virtuozas;
Remigijus Geležius – mylintis teatrą ir visada
surandantis laiko, o Edita Jucevičienė – nepa
kartojama komikė. Aksana Kertinienė – panto
mimos aktorė, Valdas Katutis – įvairiapusis ak
torius. Ypač noriu pasidžiaugti Arūnu Šaukec
ku, kuris ne kartą vaidino komiškus vaidmenis,
bet šį kartą nustebino suvaidinęs Karalių Min
daugą. „Mindaugo“ spektaklio premjera įvyko
dar prieš pandemiją, kovo 12 d., po to buvo

paskelbtas karantinas. Šaunuoliai aktoriai,
kurie Karaliaus Mindaugo šventės proga (lie
pos 6 d.) sutiko savo vaidmenis nusifilmuoti
vaizdo įraše: Morta (Karaliaus žmona) – Daiva
Skavronskytė, Juokdarys – Edita Jucevičienė,
Baltasis Metraštininkas – Genovaitė Vengalytė,
Juodasis Metraštininkas – Nijolė Karmazienė.
Daugiausia peržiūrų sulaukė įrašai, skirti Vaikų
gynimo dienai, Motinos dienai, Tėvo dienos
šventei. Ir dar. Negaliu nepaminėti dviejų ta
lentingų žmonių, kurių nematome nei sce
noje, nei nuotraukose ar vaizdo įrašuose. Tai
Galina Žavoronok ir Rimantas Pukšto. Galina
siuva puikius sceninius kostiumus, Rimantas
padeda kurti dekoracijas. Nuostabi komanda
ir talentingi teatro žmonės.
Galbūt ant Jūsų darbo stalo jau – naujas scenarijus, o ant peties vis dažniau tyliai nutupia poezijos paukštė?
Vaizduotėje pamažu ryškėja naujų scena
rijų kontūrai, bet apie juos dar negaliu kalbė
ti, per anksti. Liūdna poezijos paukštė dažnai
atskrenda. Bandau susidraugauti.
Kuo gyvenate, džiaugiatės ir dėl ko sielojatės šiuo sudėtingu laikotarpiu?
Kai tenka įžengti į pokyčių jūrą, tuštuma
tarp buvusio ir naujo tampa nejauki. Norisi
grįžti ten, kur buvai, nes viskas pažįstama.
Kad sugebėtume išlikti, reikia pasikeisti, pri
imti tai, kas vyksta šiuo metu mūsų Žemėje.
COVID-19 apglėbė pasaulį. Suvokimas, kad
keičiamės, padės išgyventi, susitelkti ir nenu
skęsti baimėje.
Matydama esamą situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, ko linkėtumėte sau ir tiems, kurie
skaitys Jūsų interviu?
Būkime teisingi, paprasti, kantrūs. Būkime
atlaidūs. Būkime sveiki. Būkime meilė.
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Šiųmetė meno šventė nutūpė Panevėžyje
Turėjusi visus sukviesti į pajūrį LKD respublikinė meno šventė
daugeliui netikėtai „pasirinko“ Panevėžio KRC salę. „Tai vis koronos
triukai“, – gūžčiojo pečiais pašnekovai. – Gerai, kad iš viso renginys
įvyko.“ Iš tiesų, daug žmonių dirbo, kad jis įvyktų, tegu ir neįprastas, be palaikymo „saulučių“. Mat dėl pandemijos nuspręsta pasirodymus rengti be žiūrovų. Jie programos vaizdo įrašo liko laukti
namuose.
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Pirmieji prisistatė šeimininkai

Kol svečiai lygino iš lagaminų ištrauktų
kostiumų raukšles, šeimininkai jau žengė į
sceną. Panevėžio KRC saviveiklininkai šokiui
su lazdomis pakvietė visus dalyvius, o paskui
paragino kartu imituoti ir dainą „Maži druge
liai“. Pasak direktorės Otilijos KolodenskytėsDi Fazio, buvo smalsu stebėti kolegų iš kitų
miestų veidus panevėžiečiams rodant spekta
klio „Pasiklydimas“ filmą. Į priešingus polius
– šaltą ir karštą šalį patraukę keliautojai kie
kvienas savo pusėje patyrė smagių nuotykių,
kurie žiūrovams suteikė daug gerų emocijų.
Kitą humoro porciją dovanojo Šiaulių
KRC pantomimos grupė „Saulė“. Šįkart au
ditoriją šiauliečiai linksmino atskleisdami
žiūrovams artimų kaimynų santykių vingius.

Tarp atlikėjų – ir senjorai, ir būrys
jaunimo

„Be galo džiaugiuosi senbuviais Zina Kudir
kiene, Arnestu Karpausku ir ypač Stefanija Du
binskiene“, – komentavo savųjų pasirodymą
Klaipėdos KRC direktorė Nijolė Kaminskienė.
– Jie nei laikui, nei aplinkybėms nepavaldūs.
Visada dalyvauja ir stengiasi savo pasirodymą
atlikti kaip įmanoma geriau. Mūsų gretas šie
met papildė jaunoji atlikėja Marija Rimkutė, jos
debiutas respublikinėje scenoje – gestų kalbos
poezijos kūrinys „Pavasaris“. Negaliu nepami
nėti dar vienos jaunosios atlikėjos – Gretos Šle
vinskytės ir jos kūrinio „Nesupranti“. Tik labai
gaila, kad niekaip Gretai nerandame scenos

partnerio. Mergina svajoja, kad dviese kūrinius
pavyktų atlikti dar įtaigiau.“

Naujas personažas – Korona

„O atsitiko taip... Korona“ – tai juoko ir
gesto miniatiūra, kuria Vilniaus KRC liaudies
teatro „Mimikos“ kolektyvas papasakojo savo
versiją apie pasaulį užpuolusį virusą. Tačiau bi
čiulių būryje Korona pasirodė esanti ne tokia
jau ir baisi, net mažumėlę juokinga. Renginio
dalyviai ją noriai prisileido, mielai kartu foto
grafavosi, o jų veiduose matomas siaubas ne
atrodė labai įtikinamas, greičiau apsimestinis.

Kūryba nukėlė į praeitį

Kauno KRC programos ašimi tapo šie
met centro minima 70 metų sukaktis. Pan
tomimos ir judesio būrelio aktoriai dalinosi
prisiminimais apie organizacijos susikūri
mą ir veiklas, padėjusias jiems tapti stipria
ir vieninga bendruomene. Imituojamosios
dainos kolektyvas, kurį šiemet papildė ne
mažas jaunimo būrys, per kurčiųjų poeziją
atskleidė, kaip anuomet gyveno kurtieji. Mo
terų tautinio šokio kolektyvas demonstravo
lietuvių liaudies šokių grožį ir šios meno rū
šies artimumą kurčiųjų bendruomenei. Fi
nalinė pasirodymo daina „Galingi“ išties at
rodė galingai ir skelbė vienybės ir empatijos
(kito jausmų supratimo) pergalę bei svarbą.

Po gerą žodį kiekvienam

„Šventė, manau, pavyko puikiai, – ko

Klaipėdietė S. Dubinskienė su buvusiomis ir esama PKRC direktorėmis.

Negi Korona taikosi į LKD prezidentą?!

mentavo renginį N. Kaminskienė. – Vedėja
Jurgita (LKD diktorė J.Jankutė-Meškinė) pui
kiai susidorojo su užduotimi. Saviveiklininkai
šįkart nesiblaškė, visi stebėjo kolegų pasiro
dymus, nors anksčiau būdavo kitaip: savo
partiją atliko ir bėga susitikti su draugais....“
„Patiko Kauno programa „Prisiminimas",
tikrai aktuali tema ir dar ilgai bus kauniečių
„vizitinė kortelė“. Suintrigavo vilniečių minia
tiūra. Tada, kai visi bus pamiršę, o vėliau gi
musieji net neįsivaizduos, ką reiškia COVID-19
pandemija, bus tikrai įdomu vėl susirasti vaiz
do įrašą ir dar kartą pasižiūrėti. Tariu „ačiū“
Panevėžio KRC darbuotojams ir savanoriams
už perimtą šventės organizavimą. Dėkojame
LKD už tai, kad šventė įvyko ir pavyko“, – ap
dalino visus komplimentais klaipėdietė.

Kitąmet – į Marijampolę

2021 m. Lietuvos kurčiųjų bendruomenę
į meno šventę kvies Marijampolė. Šviečiantį
žibintą – tradicijos tęstinumo simbolį – Klai
pėdos KRC direktorė N. Kaminskienė atidavė į
Marijampolės kurčiųjų pirminės organizacijos
pirmininkės Alos Grigorianos rankas. Būsimo
ji organizatorė vylėsi, kad kitąmet koronaviru
sas pasitrauks ir marijampoliečiai galės pasi
džiaugti gausiu būriu svečių.
Tačiau dar minutėlei grįžkime į Panevėžį.
O. Kolodenskytė-Di Fazio pašnabždėjo, kad
ir po pasirodymų svečiai neskubėjo išvykti,
bendravo ir drauge vaišinosi prie šeimininkų
padengtų stalų. Kad vieni kitus geriau pažin
tų, panevėžiečiai pasiūlė nuotai
→
kingų užstalės žaidimų.
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Šventės tradicijos simbolis žibintas keliauja į Marijampolę.

Panevėžio KRC kūrybinė komanda.

Šiųmetė meno šventė
nutūpė Panevėžyje

Šiaulių „Saulės“ pantomimos grupė.

Kauno saviveiklininkų kolektyvas.

Į „Mimikos“ teatro kolektyvą įsispraudė Korona (aktorius Remigijus Geležius)!

Tarp Klaipėdos KRC atlikėjų – ir nauji veidai.
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