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13-ASIS SEIMAS. Penktadienį, lapkričio 13 d. į
pirmąjį posėdį rinkosi spalį išrinkti Seimo nariai. S. Skvernelio vadovaujama Vyriausybė
grąžino įgaliojimus. Pirmąjį kadencijos posėdį pagal Seimo statutą pradėjo vyriausias
pagal amžių Seimo narys – 77 metų A. Vinkus.
Jis pirmininkavo, kol buvo išrinkta nauja Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Įvyko Seimo narių prisaikdinimo ceremonija. Tik
prisiekęs būti ištikimas Lietuvos Respublikai
parlamentas įgyja įgaliojimus dirbti. Seimo
narių priesaikas priėmė Konstitucinio Teismo
pirmininkas Dainius Žalimas. Naują Seimo
daugumą sudaro konservatoriai, liberalai ir
Laisvės partijos nariai. Į opoziciją pasitraukė
ankstesnę kadenciją buvę valdžioje „valstiečiai“, taip pat Darbo partijos atstovai ir socialdemokratai. Tačiau bent iki lapkričio 20-osios
į opozicinę koaliciją šios trys partijos nesusibūrė. Parlamentą sudarys 38 moterys ir 103
vyrai. Vidutinis jų amžius – 49 m. 99 proc.
parlamentarų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą,
daugiausia baigę teisės ir politikos mokslus.
Iš viso parlamente dirbs 10 partijų atstovai.
Daugiausia narių turės konservatoriai – 50,
„valstiečiai“ – 32, Lietuvos socialdemokratų partija – 13, Liberalų sąjūdis – 13, Laisvės
partija – 11, Darbo partija – 10 mandatų. Kitų
partijų atstovai išrinkti vienmandatėse apygardose. Jose iš viso renkamas 71 Seimo narys, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje
70 narių taikant proporcinę sistemą. Šiuose
parlamento rinkimuose užsienyje esantys Lietuvos piliečiai pirmą kartą turi savo vienmandatę rinkimų apygardą.
BŪSIMA PREMJERĖ. Lapkričio 19 d. Lietuvos
Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda
Seime pristatė kandidatę į ministres pirmininkes Ingridą Šimonytę. Būsimoji premjerė

netrukus paviešino kandidatų į ministrus
pavardes. Daugiau informacijos apie naują
Vyriausybę – kitame laikraščio leidinyje.
ANTRAS KARANTINAS. Vyriausy
bės nutarimu visoje Lietuvoje nuo
lapkričio 7 d. iki lapkričio 29 d.
skelbiamas karantinas. Šalyje šiuo
metu draudžiami visi atvirose ir uždarose erd
vėse viešose vietose organizuojami kultūros,
pramogų ir sporto renginiai, išskyrus aukšto
meistriškumo sporto varžybas, kai jos vyksta
be žiūrovų, ir laidotuves, kai jose dalyvauja ne
daugiau nei 10 asmenų. Tačiau lankytojai ir toliau bus aptarnaujami bibliotekose, vyks aukšto meistriškumo sporto pratybos ir individualūs
(vienam lankytojui) užsiėmimai. Viešojo maitinimo įstaigoms paliekama teisė tik tiekti maistą išsinešti arba jį pristatyti. Prekybos ir paslaugų teikimo vietų veikla nestabdoma. Viešose
vietose draudžiama burtis didesnėmis nei 5
žmonių grupėmis, išskyrus šeimos narius, ir
privaloma laikytis mažiausiai 2 m atstumo nuo
kitų žmonių. Vyresni nei 6 m. asmenys su labai
retomis išimtimis privalo dėvėti nosį ir burną
pilnai dengiančias ir prie veido gerai priglundančias apsaugos priemones. Važiuoti miesto, tarpmiestiniu ir priemiestiniu transportu
galima tik užimant sėdimą vietą, išlaikant mažiausiai 1 m atstumą. Lietuvos gyventojams
rekomenduojama atsisakyti nebūtinų kelionių
ir palikti gyvenamąją vietą tik vykstant į darbą,
prekybos vietą, dėl sveikatos priežiūros ir kitų
būtinų paslaugų. Institucijose, įstaigose ten,
kur įmanoma, darbas turės būti organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu
arba daliniu nuotoliniu būdu. Ikimokyklinio
amžiaus vaikai ir pradinių klasių mokiniai, taip
pat specialiųjų mokyklų ir specialiųjų klasių
mokiniai galės toliau lankyti ugdymo įstaigas,
bet vyresniems moksleiviams pamokos turės
būti organizuojamos nuotoliniu būdu arba de
rinant nuotolinį su kasdieniu būdu. Pacientų
lankymas gydymo įstaigose draudžiamas, išskyrus keletą išimčių. Gydymo įstaigos priva
lės užtikrinti pacientų bei lankytojų srautų
valdymą. Kontaktiniu būdu bus teikiamos šios
paslaugos: odontologijos; nėščiųjų, gimdyvių ir
naujagimių sveikatos priežiūros; vaikų ir suau
gusiųjų skiepijimo; vykdant ligų prevencijos
programas; profilaktinių sveikatos patikrinimų.
Korona Stop LT. Lietuvoje jau galima parsisiųsti mobiliąją programėlę, skirtą fiksuoti
atstumą su užsikrėtusiuoju koronavirusu. Jos
pagrindinis tikslas – pamatyti arba nustatyti as
menis, kurie buvo šalia užsikrėtusio asmens, kuriam

yra patvirtintas užsikrėtimas, ir įvertinti laiką, kiek laiko žmogus buvo
šalia, nustatyti, ar tikrai tai nebuvo atsitiktinis prasilenkimas. Tam asmeniui, kuriam nustatytas užsikrėtimas koronavirusu, leidus ir sutikus, bus informuoti tie asmenys, kurie buvo netoli, kad jie galėtų imtis
tam tikrų priemonių. Gyventojai raginami parsisiųsti ir ja naudotis,
kadangi esant daugiau vartotojų, programėlė bus naudingesnė. SAM
atstovai pabrėžia, kad ji neskirta kam nors sekti, kaupti ar rinkti duomenis. „Korona Stop LT“ programėlė galės keistis informacija su kitų
šalių programėlėmis, o tai pravers ir keliaujantiems žmonėms.
AUDIOVIZUALINIS VERTIMAS. LKD prezidentas K. Vaišnora spalio
pabaigoje nuotoliniu būdu bendravo su VU audiovizualinio vertimo
studijų studentais. Jie mokosi kurti kurtiesiems ir neprigirdintiesiems
pritaikytus subtitrus, kurie žymimi SKN raidėmis. LKD lyderis studentams pasakojo apie kurčiųjų kultūrą
ir gestų kalbą, bend
ravimo su kurčiaisiais ypatumus. Paskaitos dalyviai
pranešėjui turėjo nemažai klausimų.
Draugija tikisi, kad išgirsti atsakymai
padėjo visiems geriau suprasti kurčiųjų bendruomenę ir jos poreikius. Šis
susitikimas – tai „Visuomenės švietimas apie kurčiuosius" paskaitų ciklo
dalis. Veiklą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.
APIE MUS RAŠO. LKD prezidentas K.Vaišnora publikacijoje: „Kartais
juokauju, kad kurtieji – tauta tautoje, tačiau mes esame lygiateisiai
Lietuvos piliečiai“ lapkričio 10 d. portale 15min.lt komentavo kurčiųjų santykį su Lietuvos visuomene ir
pateikė daug kitos aktualios informacijos apie kurčiuosius. Kviečiame pasinaudoti QR kodu ir lengvai susirasti minėtą publikaciją.
NUOLAIDA KURTIESIEMS. „Vizija Optika", bendradarbiaudama su
Lietuvos kurčiųjų draugija, visiems LKD nario kortelės turėtojams
savo salonuose siūlo specialias nuolaidas. Atvykus į bet kurį „Vizija
Optika" saloną tereikia parodyti LKD nario kortelę. Pasiūlymu galima pasinaudoti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA. Siekdama, kad
jos teikiamos paslaugos pasiektų kuo platesnę auditoriją,
jau kelerius metus įgyvendina Kultūros ministerijos inicijuojamą ir finansuojamą priemonę „Aprūpinti bibliotekas
socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga
bei priemonėmis“. Taip siekiama padėti klausos negalią turintiems
asmenims įgyti gebėjimus apdairiai dirbti su technologijomis, būti
saugesniems internete, išmaniai ir kūrybiškai naudotis žiniasklaidos
priemonėmis, atpažinti netikras naujienas ir kt. Kartu su informacinių
technologijų specialistais ir LGKVC vertėjais, Kauno apskrities viešoji
biblioteka rengia skaitmeninio raštingumo paskaitų įrašus su vertimu į gestų kalbą, kurie yra prieinami „Youtube“ grojaraštyje adresu:
https://www.youtube.com/playlist...
ATMINTIS GYVA. Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras
kasmet prieš lapkričio šventes
aplanko ir sutvarko kurčiųjų
bendruomenės šviesuolių kapus. Ne išimtis ir šie metai. Vilniečiai sugrėbė lapus, padėjo
gėlių, uždegė žvakutes ir tylos
minute pagerbė tuos, kurių jau
nėra su mumis. Tarp aplankytų
kapų – ir buvusios VKRC direktorės Genovaitės Sabukienės amžinojo
poilsio vieta.
NEPAMIRŠTI. Jau tradicija tapo, kad kiekvienais metais prieš Vėlines
LKNUC pedagogai ir mokiniai sutvarko žymaus surdopedagogo, šviesaus atminimo kurčiųjų mokytojo Jono Glembockio kapą, o nuo 2017
metų – ir kurčiųjų judėjimo Lietuvoje pradininko kurčiojo Petro Makutėno amžinojo poilsio vietą. Šiųmetės iniciatyvos įgyvendintojai –
kraštotyros būrelio vadovė, kurčiųjų istorijos mokytoja, auklėtoja Ramunė Buikauskienė su II
gimnazijos klasės vadove Agne
Jurele ir vyresniųjų klasių mokiniais. Ant kurčiųjų bendruomenei svarbių žmonių kapų jie pasodino gėlių, uždegė žvakutes.
SEIMO RINKIMŲ VERTINIMAS. Pirmojo ir antrojo Seimo rinkimų turo
metu 4 LKD atstovai lankėsi didžiųjų ir rajoninių rinkimų apygardose ir
vertino, kaip šios pasiruošusios sutikti klausos negalią turinčius rinkėjus.
Visoms apylinkėms prieš rinkimus buvo išsiųstos LKD parengtos rekomendacijos, kaip pritaikyti rinkimus kurtiesiems ir neprigirdintiesiems.
I ture aplankytos 24, II – 20 apylinkių. Rezultatai nenudžiugino. Vos keliolika rinkimų komisijų žinojo apie galimybę pasinaudoti nuotolinio LGK
vertimo paslauga. Dauguma tikino nežinoję ir buvo įsitikinę, kad su kurčiaisiais esą galima susikalbėti iš lūpų arba susirašinėti ant popieriaus
lapo. LKD prezidentas K. Vaišnora, apžvelgdamas stebėsenos rezultatus,
sakė, kad prireiks laiko ir pastangų, jog kurtieji pasijustų visateisiai politinio šalies gyvenimo dalyviai. Jo teigimu, reikalingas ir kurčiųjų bendruomenės švietimas apie savo teises, paslaugas, kuriomis jie gali pasinaudoti. Tai antri iš eilės rinkimai, kai kurtiesiems sudaryta galimybė
pasinaudoti nuotolinėmis LGK vertimo paslaugomis.
2021 M. PRENUMERATA. Laikraščio redakcija kaskart džiugiai laukia
susitikimo su Jumis, savo skaitytojais. Taip pamažu išsirutuliojo idėja pasimatyti dažniau. Tačiau šiuo klausimu norime žinoti Jūsų nuomonę. Mieli skaitytojai, ar sutiktumėte, kad kitąmet „Akiratis“ į Jūsų
namus atkeliautų ne 10, bet 12 kartų? 1 egz. kaina liktų ta pati – 1 euras, o 12 numerių kainuotų 12 eurų. Savo nuomonę pateikite adresu:
redakcija@lkd.lt. Nekantriai lauksime!
2020 m. LAPKRITIS
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Jeigu paklaustumėte kurčiųjų,
kiek įmonių 100 procentų akcininkė yra Lietuvos kurčiųjų
draugija, dauguma nesuklysdami parodytų skaičių „keturi“.
Sunkiau turbūt būtų kai kam
pasakyti, kiek iš jų turi socialinės
įmonės statusą. Rugsėjo 8-ąją,
LKD inicijuoto pasitarimo kurčiųjų įmonių klausimais dieną, redakcijos darbuotoja atsakydama
į minėtą klausimą būtų rodžiusi
„trys“. Tačiau jau rugsėjo pabaigoje tapo žinoma, kad šis skaičius
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
yra „du“.

„Vikada“ neteko socialinės įmonės
statuso

„Atleidome 16 asmenų, turinčių kitokią
negalią nei kurtumas, taip pat girdinčiųjų.
Tačiau kurčius darbuotojus, kiek įmanoma,
stengėmės išlaikyti, – per pasitarimą pranešė „Vikados“ direktorė Gina Ramanauskienė.
– Apsisprendėme: neįgaliųjų darbuotojų proporcijos, pagal naują Socialinių įmonių įstatymo redakciją reikalingos socialinės įmonės
statusui išlaikyti, nesivaikysime.“ Vadinasi,
jau tomis dienomis bendrovė susitaikė su tuo,
kad netrukus iš Užimtumo tarnybos gaus pranešimą, kad yra išbraukiama iš socialinių įmonių sąrašo. Rugsėjo pabaigoje taip ir įvyko.
G. Ramanauskienė tuomet dalinosi mintimis ir apie metalo baro perspektyvas. Jame
faktiškai dirba vien kurtieji. Paprastai administracija darbuotojų net ir ne sezono metu
(jie renka iešmus maisto gamybai; užsakymų
pikas – pavasarį, vasarą, ankstyvą rudenį) neatleisdavo, pasitelkdavo darbininkus prie kitų
darbų. Vis dėlto šiemet viskas susiklostė kitaip: lapkritį vadovė pranešė, kad barą iki kito
sezono pradžios teko uždaryti, visi darbuotojai laikinai atleisti, tačiau tikimasi vėl juos
įdarbinti sezono metu.
Gera žinia, jog bent pagrindinei įmonės
veiklai užsakymų pakanka, t. y. siuvėjai dirba
be prastovų. Pavasarį „atsitraukę“ stambiausi
paslaugų užsakovai vokiečiai antrąjį pusmetį
grįžo. Dėl to „susikomplektuoti“ užsakymų
apimtis vėl tapo paprasčiau. Gatavo produkto gamybos baras – įmonės pasididžiavimas,
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„Akiračio“ archyvo nuotr.

Kiek liko laiko „Atropai“ ir „Elkadai“?

Pasitarimo įmonių klausimais dalyviai: LKD vadovai ir kurčiųjų įmonių direktoriai.

nes čia gimsta pačios „Vikados” dizainerių
sukurti modeliai – tęsia veiklą ir toliau geba
lanksčiai taikytis prie užsakovų poreikių. „Neslėpsiu, rizikos yra, – kalbėjo G. Ramanauskienė, – nes nemažą dalį produkcijos pateikiame
be išankstinio apmokėjimo, pagal sutartinius
įsipareigojimus. Bet siuvimo versle tai gana
įprasta praktika.“
Tad oficialu: „Vikada“ nuo šiol tapo „paprasta“ uždarąja akcine bendrove. Jos vieninteliu akcininku ir toliau lieka Lietuvos kurčiųjų
draugija.

Dviejų bendrovių ateitis neaiški

G. Ramanauskienė taip pat yra LKD Respublikinės valdybos narė, atsakinga už Draugijos vidaus reikalus, tad sutiko pakomentuoti ir kitų įmonių padėtį. Panevėžio UAB „Elkada“ socialinės įmonės statusą kol kas išsaugo.
Bendrovė spalį atleido per 20 darbuotojų, o
išeitinėms kompensacijoms sumokėti pasiskolino lėšų iš Draugijos. Siuvimo barui užsakymų tai yra, tai trūksta, bet kol kas jo veiklos
stabdyti neketinama. Rogučių ir stalo žaidimų
surinkimo baro darbuotojai – prastovose.
Darbas, kuris daug metų „maitino“ Panevėžio
kurčius vyrus (mieste būtent jiems labiausiai
trūksta darbo), iki Naujųjų metų atnaujintas
nebus. Ar švedai pateiks užsakymų 2021 metų
sausiui, kol kas aiškaus atsakymo direktorius
Gytis Gantarskis iš užsakovų negavo.
„Elkados“ ir „Atropos“ likimas spręsis
maždaug per du mėnesius, apie 2021 m. sausio vidurį“, – prognozavo G. Ramanauskienė.
Dabar jau istorija tapusio „valstiečių“
daugumos Seimo paskutinio posėdžio darbotvarkėje buvo klausimas, kurį galima priskirti
dar vienam bandymui išplėsti tikslinių grupių darbuotojų socialinėse įmonėse sąrašą.

„Vikados“ direktorė, RV narė Gina Ramanauskienė.

Tądien Seimas tam pritarė. Tačiau „Atropos“
direktorė Dalia Kučinskienė kitądien dėl to visai nesidžiaugė. Ji mano, kad įmonės likimo
geresne linkme tai stipriai nepakreips. Mat dalinio valstybės finansavimo pagal išplėstą neįgaliųjų darbuotojų sąrašą klausimas į darbotvarkę įtrauktas nebuvo. Vadinasi, visos LKD ir
kurčiųjų įmonių pastangos šia linkme nuėjo
perniek. Pvz., konkrečiai „Atropai“ tai reiškia,
kad su dabartiniu kontingentu bendrovė tam
tikrais rudens mėnesiais išsaugo socialinės
įmonės statusą (ko be išplėstinio tikslinių grupių sąrašo, ko gero, nebūtų pavykę), bet gaus
per mažai valstybės dotacijų, jog išsilaikytų.
Taip pat nuo sausio 1 d., pasak D. Kučinskienės, „ženkliai didėja“ – nuo 607 eurų iki
642 eurų – minimali mėnesinė alga, o dėl to
ir privalomos mokėti valstybinio socialinio
draudimo įmokos (yra numatyta sąlygų, kurioms susidarius MMA gali didėti mažiau –
red.), ir tai įmonei tampa nepakeliama našta.
Juolab kad užsakymų įkainiai, anot vadovės,
nedidėja. Jei ir prideda užsakovai 10-20 centų
prie kainos už gaminį, tai nieko iš esmės nelemia. Šiuo metu „Atropa“ užsakymų turi iki
gruodžio vidurio, žada prasilaikyti iki sausio
vidurio, o tuomet – jau nebeaišku.

„Svarbiausia išvengti bankroto procedūros, kuri visada yra labai nenaudinga akcininkams, bet „patogi“ bankroto administratoriui.
O viena iš geresnių išeičių nutraukus kitąmet
veiklą – surasti „Atropos“ patalpoms gerus
nuomininkus: mokius ir socialiai atsakingus“,
– atsisveikindama linkėjo pašnekovė.
UAB „Neveresta“, veikianti Neveronyse,
daugiausia užsiima prekyba, šiek tiek statybos
remonto darbais. Šiuo metu jos balanse yra ir
VšĮ „Varpelis“. Bendrovė, komentavo G. Ramanauskienė, taip pat išgyvena ne pačius geriausius laikus, bet laikosi, bankrotas jai negresia.
Derėtų skaitytojams priminti, kad 2020
m. liepos 1 d. pradėjo veikti nauja Socialinių
įmonių įstatymo redakcija. Joje buvo labai su
mažintas tikslinių neįgaliųjų darbuotojų grupių
skaičius (išbraukti neįgalieji pensininkai, asmenys per 50 metų ir kt.), tapo privaloma įdarbinti
10 proc. nuo viso neįgaliųjų skaičiaus vadinamosios I grupės neįgaliųjų, iš viso neįgalieji dabar turi sudaryti 50 proc. visų įmonės darbuotojų, ir numatyta dar kitų drakoniškų apribojimų.

LKD archyvo nuotr.
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Kęstutis Vaišnora apie LKD
laukiančius iššūkius

LKD ir kurčiųjų bendrovės dėjo daug bendrų pastangų, kad šio įstatymo nuostatos
įmonėms, kurių akcininkai yra nevyriausybinės organizacijos, nebūtų taikomos. Deja, jo
įsigaliojimą pavyko atidėti tik 3 mėnesiams.
Numatytas laikas baigėsi ir, nepaisant asmeninių LKD prezidento K. Vaišnoros iniciatyvų,
terminas nebuvo pratęstas. Dar vieną bandymą paskubomis darė išeidamas 12-asis Sei-

mas, bet to akivaizdžiai nepakako.
Paprašytas komentaro šia tema, LKD
prezidentas Kęstutis Vaišnora sakė: „Ne tik
Socialinių įmonių įstatymo pakeitimai, bet ir
COVID-19 įtakoja padėtį įmonėse. Visi kartu
padarėme tai, ką šioje situacijoje galėjome
geriausio, todėl patikinu, kad ir ateityje darysime tik tai, kas geriausia Draugijai ir bendruomenei. Tie sprendimai sudėtingi, net
gali sulaukti pasipriešinimo, bet iš tikrųjų
yra būtini.
Reformos šalininkai deklaravo, kad jų
tikslas, jog kuo daugiau neįgaliųjų įsidarbintų atviroje darbo rinkoje. Tai galimai taps
įmanoma pritaikius tam tikras priemones ir
nukreipus į atvirą darbo rinką lėšas, kurios
anksčiau kaip valstybės dotacijos likdavo socialinėse įmonėse neįgaliųjų darbo vietoms
išlaikyti. Kol kas nei lėšų skirta, nei priemonių
numatyta. O tie, kurie apie tai kalbėjo, apsimeta, kad tokios kalbos nebuvo. Turėsime
atidžiai stebėti padėtį ir reikalauti
įsipareigojimų vykdymo.“

„Akiračio“ inf.
LKD archyvo nuotr.

Kompiuterinis raštingumas: darbui ir bendravimui
Tris mėnesius trukusios ir lapkritį pasibaigsiančios kompiuterinio
raštingumo veiklos sėkmę LKD viceprezidentas ir jos koordinatorius
Mykolas BALAIŠIS pirmiausia sieja su individualizuotu mokymu ir
kvalifikuotais, gestų kalbą puikiai mokančiais lektoriais.
„Per tris mėnesius užsibrėžėme ambicingą
tikslą – apmokyti 100 asmenų. Nusprendėme:
nepakanka dalyvius skirstyti į pradedančiųjų
ir pažengusiųjų grupes. Kiekviena grupė juk
ir „viduje“ turi skirtingų prioritetų ir poreikių.
Pvz., vieni dalyviai nori įgyti ar patobulinti įgūdžius naudotis išmaniuoju telefonu, kitiems
aktualu „prisijaukinti“ planšetę ar kompiuterį. Vieni įsigiję „Samsung“, „Nokia“, kiti „Apple
(iPhone) ar „Motorolos“ modelį. Lankytojų interesų ratas labai platus: naudojimasis socialiniais tinklais, nuotraukų dėjimas, vaizdo įrašų
ruošimas, internetinė bankininkystė, elektroniniai valdžios vartai, noras perprasti „Skype“
programos galimybes, išmokti dirbti „Word“
ar „Excel“ programomis ar naršyti. O kur dar
aibė kitų aktualių programėlių, kurias atsisiuntus ir išmokus jomis naudotis buitis tampa patogesnė, atsiveria naujos darbo perspektyvos.
Tiek skirtingų poreikių, o kiekvieno galimybės
vis kitokios“, – aiškino M. Balaišis.
Dėl to kiekvienam kursų dalyviui skirtas
20 valandų lektoriai pasistengė išnaudoti kūrybiškai, koncentravosi į kiekvieno asmens
poreikius ir galimybes. Dirbo visaip: tiesiogiai
ir nuotoliniu būdu, daugiausia atsižvelgdami

į asmens pageidavimus, laikydamiesi saugumo rekomendacijų.
Pasak viceprezidento, didelis privalumas, kai nereikia į bendravimą įtraukti trečio
asmens – LGK vertėjo, kuriam kartais būna
sunku teikti paslaugą dėl specialiųjų IT žinių
stokos, be to, dėl vertimo prarandama nemažai laiko. Neretai visiems tenka derintis ir prie
vertėjo pagrindinio darbo tvarkaraščio. Tai
gana keblu. Kai mokymai vyksta be tarpininkų, kursų lankytojas gali čia pat užduoti kilusį
klausimą, pasitikslinti, kas jam neaišku, tiesiog mobiliojo prietaiso ekrane pamatyti ar
gestais sulaukti atsakymo ir paaiškinimo, prireikus paprašyti naują informaciją pakartoti.
„Mokymus veda IT mokslus baigę, gestų
kalbą puikiai mokantys lektoriai: Vilniuje (30
klausytojų) – Gaiva Kūgytė, Modestas Paulauskas, Kaune (30) – Linas Miskelis, Lukas Narbutas, Šiauliuose (11) – Aurelija Bartkevičiūtė,
Panevėžyje (17) – Ramūnas Kabelis, Klaipėdoje (12) – Julius Buinickas.
Lapkričio viduryje kursus jau buvo baigę 42
dalyviai. Susipažinęs su šių dalyvių apklausos
rezultatais, M. Balaišis pasidžiaugė, kad randa
tik gerus ir labai gerus atsiliepimus ir „kol kas

LKD viceprezidentas, kompiuterinio raštingumo veiklos koordinatorius Mykolas Balaišis.

nė vieno neigiamo vertinimo“. Gerai įvertinta
dėstymo metodika, teorinių žinių pateikimas,
kursų nauda, įdomumas, lektorių profesionalumas ir paslaugumas. 47 proc. apklaustųjų
norėtų mokymus tęsti. Vienas iš dažnesnių
pageidavimų ateičiai – daugiau mokomosios
medžiagos pateikti įrašais gestų kalba.
LKD viceprezidentas įsitikinęs, kad nauda
dar labiau išaugs po kursų baigimo: jų dalyviai su savo bičiuliais pradės dalintis naujais
įgūdžiais, pakvies juos bendrauti socialiniuose tinkluose. Dėl to pagausės galinčiųjų bendrauti nuotoliniu būdu kurčiųjų skaičius, o tai
ypač svarbu karantino laikotarpiu.
Tai yra Lietuvos kurčiųjų draugijos įgyvendinama veikla pagal Klausos negalią turinčių
asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje
2018–2020 metų veiksmų planą. Ją finansuoja
Neįgaliųjų reikalų departamentas.
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SVEIKATA / TĖVŲ ŽVILGSNIS

COVID-19: kaip laikaisi, bendruomene?
Kurčiųjų reabilitacijos centrų
vadovės tvirtina, kad žino tik
apie pavienius ligos atvejus.
Bendruomenė „šnabždasi“
apie vieną sunkų atvejį, laimė,
kuris baigėsi gerai. „Akiračio“ inf.
Kaip pasakoja ja persirgusieji – ne visi iš
karto patiki, kad tai COVID-19. Kaltę verčia
peršalimui ar rotavirusui. Juolab kad iš pradžių požymiai išties gali būti panašūs: peršti
gerklę, skauda akis, galvą, lyg kemšasi nosis,
kai kas viduriuoja, kai ką pykina. Temperatūra gali būti ir nelabai aukšta, pvz., 37,5° C.
Tačiau netrukus liga gali parodyti nagus.
Mūsų pašnekovei, vadinkime ją Rita, buvo
kitaip: ji žinojo, kad asmuo, su kuriuo kontaktavo, susirgo koronavirusu. Tad, kai septintą
dieną po susitikimo pakilo temperatūra, jau
nedvejojo. Kuteno gerklę, negalėjo sustoti
nevalingai kosėti, nestipriai svaigo galva, sukant žvilgsnį į šoną skaudėjo akių obuolius,
traukė į lovą. Termometras rodė 37,4° C.
Vienas išskirtinių ligos požymių buvo – nuginkluojantis silpnumas. 3-4 ligos dieną moteriai įsiskaudo kojos taip, kad nerado vietos.
Kai skausmas savaime atlėgo, tuomet dingo

skonio ir kvapo pojūtis, visai nebuvo apetito.
Tačiau Ritai pasitaikė lengva forma, aukščiausia temperatūra buvo 38,4° C. Jausdamasi
pakenčiamai, neskubėjo jos slopinti vaistais,
stengėsi netrukdyti organizmui kovoti su infekcija. Kaip pati sako, tik aštuntą ligos dieną
pradėjo dirbti galva. Po 10 dienų grįžo uoslė.
Laikydamasi šeimos gydytojos, ją konsultavusios nuotoliniu būdu, patarimų, ligonė
vartojo vitamino D ir C, bet neviršijo rekomenduojamų dozių. Nors ir neprireikė, namų vaistinėlėje turėjo paracetamolio ir ibuprofeno,
taip pat kraują skystinančio aspirino. Gėrė
daug šiltų vaistažolių arbatų su medumi, vandens. Daug ilsėjosi, stengėsi nesinervinti, savigyda neužsiėmė.
Pašnekovė – atsakinga moteris. Jau kitądien po simptomų pasireiškimo izoliavosi,
o su ja ir visa šeima. Truputį karščiavo tik
dukra, sūnus persirgo besimptome forma, o

vyras stipriai kosėjo, jam svaigo galva. Kaip
pati sako, jie išsisuko lengvai. O štai Ritos
giminaitis, jaunas, sportuojantis, nerūkantis ir alkoholio nevartojantis vyras, atsidūrė
ligoninėje. COVID-19 renkasi aukas pagal nesuprantamą matą, todėl svarbu pasiruošti
galimam susitikimui su juo.
Po gautų COVID-19 pamokų Rita pataria ir
kitiems: vaistais nuo temperatūros reikia pasirūpinti, kol esi sveikas ir nereikia izoliuotis.
Nepakenks matomoje vietoje pasidėti asmens
dokumentą, ryšulėlį su švariais apatiniais, pinigėlių. Juk visi informuoti, kad liga kartais
įsibėgėja staiga ir gali tekti vykti į ligoninę.
Savo negalios draugams, ypač vienišiems asmenims, pataria šalia savęs laikyti telefoną ir
kroviklį, pasitikrinti, ar lengvai susiorientuoja,
kaip išsikviesti skubiąją pagalbą 112, prireikus
nuotolinės vertimo paslaugos po ranka turėti
savo šeimos gydytojo telefono numerį ir kt.
Dar labai svarbu, sako Rita, informuoti
visus, su kuriais turėjote kontaktų likus 2-3
dienoms iki simptomų pasireiškimo, būtinai
izoliuotis. Tačiau pati patyrė ir kitką: kolegos
įtariai žiūri į grįžtančius po ligos, jie nepasitiki, kad žmonės ateina tik visiškai pasveikę.
Dėl to ir prašė nenurodyti savo tikrojo vardo.
Būkime sveiki, saugokime save ir kitus!
Tačiau išdrįskime ir vieni kitais pasitikėti.

PAGAVOS rudens renginiai

PAGAVOS archyvo nuotr.

Po pirmosios COVID-19 bangos ir vasaros atokvėpio visi stengėsi
„pasivyti laiką“. Ne išimtis ir PAGAVA. Bendrija rudens pradžioje
PAGAVOS inf.
aktyviai tęsė suplanuotas veiklas.

Pranešimo „Muzikos svarba vaikų raidai” akimirka.

6

2020 m. LAPKRITIS

Rugsėjo pradžioje organizuoti mokymai
šeimoms, kuriose auga vaikai – kochlearinių
implantų naudotojai. Šį kartą buvo pasirinkta
finansinio raštingumo tema, kuri aktuali ir tėveliams, ir jaunimui. Seminaro dalyviai buvo
mokomi kasdienio pinigų paskirstymo būtiniesiems poreikiams ir atsidėjimo taupymui,
realaus finansinės situacijos vertinimo, supažindinti su indėlių ir pensijų kaupimo subtilybėmis, paskolų žodynu. Dalyviai sako, kad po
mokymų kelias dienas analizavo išgirstą informaciją ir nuo tada po mažą žingsnelį juda
pirmyn, pritaikydami gautas žinias praktikoje
– o tai jau akivaizdi mokymų nauda!
Po to du savaitgalius vyko seminarai šeimoms, kurių vaikai kalba gestų kalba arba
nešioja klausos aparatus. Profesionalūs specialistai abiejų mokymų metu mokė, kaip

prisidėti prie vaiko klausos ir kalbinių įgūdžių
ugdymo, dalyviai atliko praktines užduotis,
sužinojo apie klausos reabilitacijos priemonių
naujoves rinkoje bei valstybės teikiamą paramą kurtiesiems. Taip pat buvo aptariamos
vaikų rengimo mokyklai, bendravimo svarbos
su pedagogais temos ir kt. Tėvai turėjo galimybę pabendrauti, apsikeisti kontaktais, pasidalinti turimomis žiniomis, patarimais.
Rugsėjo mėnesį bendrijos nariai dar
buvo prašomi užpildyti Europos tėvų, auginančių sutrikusios klausos vaikus, federacijos (FEPEDA) parengtą klausimyną, skirtą
ištirti vaikų ar jaunuolių poreikius bei per
pastaruosius metus Europoje įvykusius pokyčius šioje srityje. Lietuvos šeimos itin aktyviai pildė anketą, kurią PAGAVA savo inicia
tyva išvertė į lietuvių kalbą.

GESTŲ KALBA

Juokas – „arkliukas“, žinių vežimą
smagiai tempiantis į kalną

Vaida LUKOŠIŪTĖ

Nustebinau pati save

Šį sprendimą priėmiau labai netikėtai.
Man pačiai ir teko įdėti laisvos darbo vietos
skelbimą į LKD naujienų puslapius, tačiau nė
akimirkos nepagalvojau, kad pati galėčiau
kandidatuoti. Nė akimirkos! Iki kol manęs
neužkalbino vienas žmogus ir nepaklausė:
gal visgi norėčiau išsiųsti savo gyvenimo aprašymą metodininko pozicijai užimti? Ir tik
tada pirmą kartą savęs paklausiau: ar aš būčiau tinkama kandidatė? Likimas lėmė, kad
įsidarbinau ir sėkmingai dirbu nuo gegužės
mėnesio pabaigos. Teigiu „sėkmingai“, nes
man čia patinka ir jaučiuosi priimta.
Atsisakyti darbo LKD buvo labai, labai
sunku. Neslėpsiu, buvo ir ašarų. Nors dirbau
neilgai, šiek tiek daugiau nei metus, bet įdėjau tikrai daug pastangų komandinio darbo
rezultatams pasiekti. Kartais klausiu savęs:
gal čia kokia tradicija, kad kiekviename darbe išdirbu iki 1,5 metų ir einu kitur? Kai jau
atrodo, kad įsivažiuoju, įgaunu pagreitį...
imu ir išeinu. Tačiau tuo pačiu save ir guodžiu: juk yra gerai, jog suteikiu sau galimybę
įgyti visokeriopos patirties. Sulig sukaupta
įvairove vis labiau tikiu, jog atrasiu tokią
darbo vietą, kurios nekeisiu daugybę metų.

Pirmos dienos ir pirmas pusmetis

Taigi, kaip LGK metodininkė startavau
gegužę ir turiu pasakyti, pirmas klausimas
sau buvo – „Nuo ko pradėti?“ Mano pirmieji
mokymai vyko birželį. Ruošiausi atsakingai,
kurdama žodynėlį svarsčiau, kas būtų naudinga centro darbuotojams čia ir dabar. O
kai atėjo pirmoji mokymų diena, linko keliai.
Juk aš niekada to nebuvau dariusi! Jaučiausi kaip per vairavimo egzaminą, kuomet kojos nervingai trūkčioja ir „slysta“ nuo pedalų. Tačiau viskas susitvarkė jau pirmosiomis
minutėmis, kai užmezgusi ryšį su darbuotojais supratau, jog nėra taip baisu. Jeigu jums
kyla klausimas, ko bijojau, tai situacijos, kai

darbuotojai jau viską moka ir mano pasiruošimas tėra „pro šalį“. Bet startas pavyko
ir mes ne tik sėkmingai, bet ir prasmingai
„įveikėme“ pirmąsias dvi mokymų savaites.
Per penkis darbo mėnesius mums kartu
pavyko pasiekti visai nemažai. Nauji centro
darbuotojai pamažu įsivažiuoja ir sėkmingai
taiko gestų kalbą naujame darbe, o senbuviai jaučiasi vis tvirčiau ir tvirčiau.
Šiandien man nebekyla klausimų: „Nuo
ko pradėti?“, „Ko mokysimės kitame užsiėmime?“. Domiuosi darbuotojų poreikiais ir kurdama mokymo medžiagą į tai labiausiai atsižvelgiu. Esu numačiusi metinį veiksmų planą
ir pagal tai dėliojuosi savo kasdienius darbus.
Ir, žinoma, mokomės ne tik gestų kalbos, bet
ir giliname žinias apie kurčiųjų kultūrą, kaskart išklausau klausytojų poreikius bei diskutuojame, kaip tinkamai suteikti informacijos
kurčiam mokiniui. Be to, mokykloje vedu ne
tik grupinius mokymus, visuomet kviečiu ir
individualioms konsultacijoms. Džiaugiuosi,
kad darbuotojai naudojasi tokia galimybe,
juk kiekvieno poreikiai labai skirtingi, skiriasi
ir jau turimų žinių lygis.

Mokymo medžiagos
„ant lėkštutės“ nebūna!

Pasirengimas mokymams – sunkus uždavinys, tolygu, kaip ir juos vesti. Reikia tinkamai sudėlioti paskaitos žodyną, apsvarstyti, kas yra svarbiau, o kas gali palaukti, ir
pan. Be to, esu linkusi kaskart pasitikslinti
mokytinus gestus, nors ir šimtą kartų, kad
būčiau tikra tuo, ko mokau kitus. Stebiu ir
vaikus, kokius gestus jie vartoja. Mokymų
temas man padėjo „surikiuoti“ metodinė
medžiaga, kuria pasidalino Lietuvių gestų
kalbos institutas. Kaip sakoma, „užvedė ant
kelio“. Tačiau nesinaudoju medžiaga aklai –
visuomet temų žodyną papildau arba atnaujinu pagal darbuotojų poreikius. Nemažai
laiko atima ir praktinių užduočių kūrimas,

Asmeninio albumo nuotr.

Tai, kad aš dirbu Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, yra ir man pačiai netikėtas sprendimas. Niekada savęs nemačiau kelyje, kuriuo einu šiandien. Baigusi magistro studijas, netrukus įsidarbinau LKD ir dirbau pagal įgytą specialybę – viešųjų
ryšių koordinatore. Ir, jeigu kada ir pagalvojau apie darbo vietos
keitimą, mačiau save nebent reklamos srityje, labiau maketuotojos, bet tikrai ne metodininkės pozicijoje, kuo esu šiandien.

LGK metodininkė Vaida Lukošiūtė.

tačiau visas pasirengimo procesas yra labai
įdomus! Kai pradėjau dirbti, buvau sutrikusi,
nes iš pradžių rėmiausi tik medžiaga, kurią
radau internete. Dabar pagrindas po kojomis daug tvirtesnis ir kaskart pasiruošti užsiėmimams tampa vis lengviau.
Esu linksmų plaučių žmogus, juokui neieškau progų, jos pačios susiranda mane. Gal
todėl ir mokymų metu netrūksta juoko. Visa
tai vyksta labai natūraliai. Mes juokiamės ne
vieni iš kitų, bet kartu! Nežinau, ar yra kokia
kalba, kurios mokantis nebūtų juokingų situacijų. Juk mokinys pridaro tiek daug netikėtų
klaidų, visai ne iš blogos valios. Aš ir dabar prisimenu, kaip juokinga buvo klausytis kitiems,
kai mokiausi rusų kalbos… Įsivaizduokite, kai
raidės rašomos vienaip, o tariamos kitaip. Kiek
kartų buvo vietoj „r“ perskaityta „p“ (rusiška
„r“ rašoma kaip lietuviška „p“ – red. pastaba)
ir kt. Juokas atpalaiduoja, padeda atitrūkti nuo
kasdienių problemų ir jis tampa vienu iš būdų
paskatinti žmogų įsigilinti tik į mokymosi dalyką, o rūpesčius palikti už nugaros.
		
Šiandien dirbu jau ne tik KKNUC, bet ir
Vytauto Didžiojo universitete. Ten taip pat
dėstau gestų kalbą, tiesa, kaip pasirenkamąjį
dalyką. Turiu pripažinti, kad gyvenimas plaukia nežinoma vaga ir visiškai neaišku, kur bus
kita išsilaipinimo stotelė. Tačiau svarbiausia,
kad mes nebijotume ir neabejotume savimi,
ypač tada, kai likimas mums siunčia naujų
galimybių!
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MŪSŲ ŽMONĖS

Nijolė ir Vytautas prie Australijos uolos Narooma miestelyje.

Dukrytės Mėta ir Viltė pažindinasi su Bombo Įsikibus į tėčio ranką Medui saugu
kyšuliu netoli Kiama miestelio.
bet kuriame pasaulio krašte.

Vaivorykštės
pečių.

Pivorų laimės receptas: tradicijos, lai
Gyvenimas kupinas dovanų, kurias arba mokame priimti ir vertinti,
arba ne. PIVORŲ šeima – puikiausias pavyzdys pirmojo varianto. Jie,
regis, gyvenimą tiesiog skanauja, mažus kasdienius atradimus renka
į dėlionę – ir štai jau turime turiningo ir spalvoto gyvenimo vaizdinį.
Šiandien Vytautas ir Nijolė, sūnaus Medo bei dvynukių Mėtos ir Viltės
tėvai, dalinasi kasdienybės džiaugsmais ir rūpesčiais, kelionių prisiBrigita BIELSKĖ
minimais ir atskleidžia darnios šeimos receptus.
Nijole, ar visada buvote nuotykių mėgėja, ar
čia labiau Jūsų vyro įtaka? O gal, priešingai,
Jūs esate variklis šeimoje, kuris užkuria įdomiausias keliones?
Nijolė: Nuo mažens mėgau nuotykius, bet
taip susiklostė, kad vaikystėje su tėvais keliavome mažai, išvykų ar iškylų į gamtą beveik visai neturėjome. Vieni gražiausių prisiminimų,
kai važiuodavome į Kėdainius lankyti senelių.
Didžiausias džiaugsmas, pamenu, būdavo
žaisti su kurčiųjų bendrabučio vaikais. Visi
susirinkę kieme galėjome dūkti kiek panorėję. Vėliau sutikau Vytą, su juo jau kartu leidomės į iki tol neįsivaizduojamus nuotykius.
Atradau keliavimą dviračiu, baidarių žygius,
nakvynes palapinėse ar net ir be jų – po atviru
žvaigždėtu dangumi. Atsiradus vaikams stengiamės ir mažiukus sudominti kelionėmis ir
tokiu pasaulio pažinimu. Šeimoje didžiausi
entuziastai šiuo metu esame mudu su vyresnėliu Medu. Nenustojame raginti vienas kito
ir stengiamės važiuoti į gamtą, nulėkti į kokią
nors naują nematytą vietą, miestą ar net šalį.
Po mūsų didžiosios kelionės dar sunkiau tapo
likti namie. Deja, dėl Vyto darbų gausos ne visada pavyksta ištrūkti, bet jei atsiranda laiko,
būtinai važiuojame prasiblaškyti, pasikrauti
teigiamos energijos, pasimėgauti vaizdais,
pavyzdžiui, aplankyti Kačėniškės piliakalnį.
Vytautas: Tikra tiesa, užkrėčiau žmoną
tomis kelionių nesąmonėmis, o dabar ji jau
sugalvoja, kur važiuoti, o man tereikia sudėlioti maršrutą, apgalvoti techninius dalykus.
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Būna, kad iki paskutinės minutės nežinome,
kur važiuosime, bet kai apsisprendžiame,
tada išsiruošiame greitai. Anksčiau tam skirdavome daugiau laiko, o dabar susiruošti
mums užtenka ir pusvalandžio, kartais vieni išlekiam, o kartais prisijungia ir draugai.
Džiaugiamės, kad turime draugų, kurie priima mūsų „paskutinės minutės“ kelionių pasiūlymus ir nedvejodami palaiko kompaniją.
Kelionės ir pasaulio tyrinėjimas – nenuginčijamai svarbi Jūsų gyvenimo dalis. O ką
veikiate, kai liekate namuose? Kaip leidžiate
ilgus rudens vakarus?
Nijolė: Nuo šio rudens mūsų vyresnėlis
eina į pirmą klasę, o mažosios į darželį. Kai
vaikai ugdymo įstaigose, o vyras ne darbe, tai
su juo prie arbatos ir kavos puodelių ramiai
leidžiame laiką kartu. Žinoma, užsiimu namų
ruoša, darbuojuosi prie įvairių projektų bei
puoselėju savo mylimas veiklas – neriu vąšeliu
ar krapštausi gėlyne, darže. Bendraudama su
augalais pasikraunu teigiamos žemės energijos. Savaitgaliais, kaip jau minėjau, stengiamės ištrūkti iš namų ir aplankyti kokį nors pažintinį taką ar parką. Tiesa, nemėgstu lankytis
pilyse ar dvaruose, tiesiog ne mano skoniui.
Nebent pilis apgriuvusi, apaugusi samanomis,
senais augalais, kurie kuria paslapties aurą.
Vytautas: Daugiausiai dirbu prie projektinių veiklų, tvarkau namo ir sodo aplinką.
Stengiuosi rasti laiko skaitymui, bet, deja,
šiuo metu nelabai pavyksta. Kai aplinkui ma-

žiai laksto ir prašo dėmesio, tai tenka viską
mesti ir derintis prie jų norų. Pritariu, kad vengiame pilių ir dvarų, nelabai suprantu jų grožį,
bet čia kiekvieno pasirinkimas.
Prisiminkime Jūsų kelionę į kengūrų šalį –
Australiją. Papasakokite, kaip ruošėtės jai,
kas buvo Jums svarbiausia. Ar ji pareikalavo
didelio jūsų pasiryžimo, ar buvo natūralus
sprendimas? Nijole, esi trijų vaikų mama, ar
nebuvo baisu leistis į tokį nuotykį?
Nijolė: Kadangi kelionę pradėjom ne nuo
Australijos, o nuo Tailando, tai man Australija
nebuvo pagrindinis iššūkis. Daug dalykų kelio
nėje – lankytinų vietų ir nakvynės paieškos,
dienų, kiek vienoje ar kitoje vietoje praleisime
laiko, skaičiavimas, daiktų gabenimasis su savimi ant pečių, kelionės maršrutų dėliojimas ir
kt. – buvo iššūkis. Niekur neplanavome būti
vienoje vietoje ilgesnį laiką, todėl man sunkiausia buvo suruošti vaikų aprangas ir pasiimti
vaistų, apsispręsti, ką imti, o ko ne. Juk lagaminų neturėjome, tik kuprines, kurias patys ir nešiojome. Jos – ne guminės, jų turinį teko planuoti iki smulkmenų. Planavau įsidėti ir šiltų
rūbų, bet Vytas buvo kategoriškas, juos išėmė
ir maksimaliai sumažino vaikų vasarinę aprangą, net nesileido į kompromisus. Ir jis neklydo.
(Šypsosi.) Iš pradžių nebijojau, bet kai jau turėjome skrydžio bilietus į vieną pusę ir artėjo
išvykimo diena, pradėjau jaudintis, galvoje vis
kirbėjo klausimai: „kas būtų, jei būtų“. Jaudinausi dėl mažylių išgyvenimų skrydžių metu,
elgesio oro uostuose tarp svetimų žmonių.
Vytautas: Sunku pasakyti, kas kėlė didžiausių iššūkių, manau, kad savaip kiekvienas dalykas. Kuprinių paieškos, reikalingų
daiktų sąrašas, rūbų kiekis, informacijos
rinkimas, fotografavimo įranga ir duomenų
kaupimo reikalai. Išskirčiau gal Australijos
vizos gavimą – tai buvo tikrai labai sudėtinga. Maršrutai ir nakvynės buvo paskutinėje
vietoje, todėl iš anksto neplanavome, kur
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Nijolė su mažaisiais – Mėlynųjų
kalnų fone.

kas sau ir kelionės
vyksime, kur nakvosime, visi atsakymai aiškėjo jau kelyje. Dėl kelionių maršrutų Australijoje labai padėjo draugas Ramas, gyvenantis ten
jau daug metų. Galiu sakyti, kad kelionė per Australiją atsirado tik likus dviem savaitėms iki skrydžio iš Balio salos, prieš tai neketinome
skristi į šiaurinę Australijos pakrantę, tik tiesiai į Melburną pas draugą,
tačiau galiausiai planai pasikeitė, pirkau bilietus į Darvino miestą, o iš
ten riedėjome skersai Australiją.
Pasidalinkite savo gražiausiais, įsimintinais įspūdžiais iš kelionės. Kas
gąsdino, o kas džiugino? Ką teko ragauti, pamatyti, užuosti, patirti?
Nijolė: Prisiminsiu malonų aptarnavimą, pvz., Balyje valgydavome
restoranuose, o padavėjai vis bandydavo pakalbinti mūsų vaikus, kad
mes, tėvai, galėtume ramiai ir maloniai leisti laiką ir šiek tiek atsipūsti nuo mažylių. Jie net neatsiklausdami imdavo dukrytes ant rankų ir
nešdavosi parodyti kokią nors skulptūrą ar egzotinį augalą. Jiems tai
visiškai natūralu, mane tokia maloni bendravimo kultūra sužavėjo. Kita
vertus, tikrai nustebino Tailande ir Balyje vyraujanti nešvara ir netvarka,
juolab kad tuo metu pradėjo plisti COVID-19. Mergytėms dar buvo vos
per pusantrų metų, jos mieliau žaisdavo, ropodavo ant grindų. Momentais gąsdino ir pakilusi vaikų temperatūra, nerimavau, ar turime vaistų,
gal jie užsikrėtė korona? Kaip čia reikėtų rasti gydytoją? Dabar pagalvoju – ką pamatėme kelionėje, galėtume iš to prirašyti ištisus puslapius.
Įspūdį paliko Australijos aborigenų istorija, jų prietaringas požiūris į gyvenimą bei apsilankymas jų rezervate, į kurį nėra taip paprasta patekti.
Vytautas: Tai, kad kengūros šokinėja nevaržomai – tikra teisybė, o
krokodilus sutiktume tik šiaurinėje Australijos dalyje, pietinėje – jiems
per šalta. Keistokai atrodo, nes mums pietūs asocijuojasi su šiluma,
bet tokia tiesa. Teko ragauti krokodilų mėsos, skonis... hmm, kaip
žuvies ir kartoti nenorėčiau. Balyje kiekviename žingsnyje smilkalų
kvapai, kurie sukuria labai gerą aurą. Sunku pasakyti, kas gąsdino,
jei nusiteiki tinkamai, tai tų baimių ir nebelieka. Tarkime, prisiskaitėme, kad Australijoje kiekviename žingsnyje galima sutikti gyvačių,
bet teko pamatyti tik vieną vienintelę gyvatės išnarą, o pačių gyvačių
nematėme. Galiu pasakyti, kad iš pasakojimų neįmanoma susidaryti
realaus vaizdo, reikia keliauti patiems.
Keletą žodžių apie Jūsų keliones po mūsų šalį. Vytautai, mėgstate
vandens sportą – baidares, irklentes ir t.t. Kaip dar aktyviai pramogaujate su šeima Lietuvoje?
Vytautas: Taip, mėgstu vandens turizmą, tai labai paprasta, bet
dideles galimybes suteikianti laisvalaikio forma. Pasigrožėti Lietuvos
gamta, kaimais ir miestais taip pat galima ir žygių metu. Porą metų nelabai turėjome galimybių su vaikais keliauti, ypač leistis į kelių dienų

Pivorų šeimos albumo nuotr.

paplūdimiu su nešyne ant

Šeima apsilankė Steve'o Irwino įkurtame Australijos zoologijos sode.

išvykas, bet dabar mintyse jau dėliojuosi planą ir tikiuosi, kad kitąmet
pavyks jį įgyvendinti.
Nijolė: O kur dar važinėjimas dviračiais. Mergytėms tikra pramoga
dviračių priekaboje važiuoti lyg kokioje karietoje, tikros princesės, tik
vietoje karūnų – šalmai!
Jau aišku, kad kelionės ir svajonių įgyvendinimas Jūsų šeimoje – didelė vertybė, o kuo dar vadovaujatės kurdami tokius šiltus ir tvirtus
tarpusavio ryšius?
Vytautas: Vieno recepto nėra. Taip, kelionės yra svarbios, jose
iškylantys iššūkiai stiprina tarpusavio ryšį, ugdo greitesnę reakciją
priimant sprendimus, kitaip pamatai savo antrąją pusę. Manau, kad
svarbu yra gerbti kito unikalumą su visomis stiprybėmis ir silpnybėmis, mokėti priimti savo artimą tokį, koks yra. Svarbu pagarba vienas
kitam ir kompromisų ieškojimas. Taip pat mokėti kiekvienoje, net blogoje situacijoje įžvelgti teigiamų dalykų.
Nijolė: Puoselėjame tradicijas. Mūsų vyresnėlis nekantriai laukia
penktadienio vakarų. Tai – filmų žiūrėjimo metas, jau ir sesutės mielai
prie jo prisijungia, o kai vaikai sapnų karalystėje – ir mes mėgaujamės
filmais. Šeštadienis – saldumynų diena. Medas turi saldumynų „banką“. Kai gauna kokių skanėstų – padeda į tą „banką“ ir tada šeštadienis
tampa laimingiausia diena. (Šypsosi.) Mažės dar to nežino ir Medui lieka
daugiau saldumynų. O sekmadieniai – šeimos laikas. Stengiamės visi
būti vienas šalia kito, mus jungia jau minėtos išvykos, stalo žaidimai ar
kokios įdomios kūrybinės veiklos. Prie pietų stalo sėdame irgi visi kartu
ir tuomet įvairūs technologiniai prietaisai būna padėti kuo toliau.
Kaip Jūsų šeima priima pokyčius, įsitvirtinusius su koronavirusu?
Ką patartumėte kurčiųjų bendruomenei, kad šį sunkų laiką būtų
lengviau išgyventi?
Vytautas: Tiesą sakant, esami ribojimai ne taip labai ir vargina, nes
po kavines nelakstom, stengiamės vengti didelių susibūrimų. Kiekvienoje situacijoje visada yra šviesių pusių, jau pats buvimas su vaikais ir
artimaisiais yra teigiamas dalykas. Galima dažniau į gamtą važiuoti, o
bendrauti nuotoliniu būdu. Žinoma, tai neatstos gyvo bendravimo, bet
gyvybė yra didžiausias turtas. Suprantu žmones, kurie sako, kad pavargo nuo draudimų, bet negaliu pateisinti elgesio, kai spjauna į ekspertų rekomendacijas ir demonstratyviai nesisaugo, o ypač nesaugo kitų.
Juk tereikia tiek nedaug: laikytis atstumo, nešioti kaukes ir dezinfekuoti
rankas. Turime suprasti, kad tik bendrai saugodamiesi galėsime greičiau grįžti į normalų gyvenimą. Azijoje pastebėjome, kad žmonės saugo
vieni kitus, todėl jiems susitarti paprasčiau, pvz., kaukių nešiojimas ten
yra savaime suprantamas dalykas.
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Kaune gyvena ir savo laimę kuria Aušros ir Lea
Milašauskių šeima. Moterys prieš dvejus metus
oficialiai įteisino santuoką Lea tėvynėje Kroatijoje. Lea pagal ten įgytą pedagoginį išsilavinimą dirba Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
ugdymo centre lopšelio grupės auklėtoja. Aušra tęsia krepšininkės karjerą. Ir dar jos kartu
rūpinasi penkiamete dukrele Andrėja. Jų šeimos modelio turbūt niekas nepalaikytų tradiciniu, tačiau jų puoselėjamos vertybės – kaip bet
kurioje darnioje ir mylinčioje šeimoje. Tai nuoširdžios, atviros, bet ir labai drąsios moterys,
apsisprendusios prabilti mūsų visuomenėje vis
dar nepageidaujama tema.
Kristina RIMKIENĖ
Daugelis jau atpažįstame, kas slypi už inicialų LGBT. Tai gėjai, lesbietės, biseksualai ir translyčiai žmonės. Jūs sau taikote terminą „panseksualės“. Tai mažai mums girdėtas žodis.
Lea: Beje, LGBT sąvoka yra daug platesnė nei Tavo paminėti 4
„dėmenys“. Sąvoka „panseksualas“ reiškia vieno žmogaus jausmus
kitam, nepaisant jo lyties. Mylimas konkretus asmuo, nebūtinai
priešingos lyties. Pavyzdžiui, mes su Aušra esame vadinamos lesbietėmis, tačiau tai nėra visai tiesa. Negalime teigti, kad vyrai mūsų netraukia ar jų nekenčiame. Tiesiog mes abi dabar mylime viena kitą
ir esame kartu. Tad save mes priskiriame prie panseksualų. Yra gėjų
vyrų, kurie gali įsimylėti moterį – tokie irgi yra panseksualai. Kita sąvoka – biseksualus – daugiau tinkama tiems, kurie tiesiog blaškosi
tarp abiejų lyčių partnerių, nesuradę savęs ir savo meilės. Panseksualai jau turi savo meilės objektą. Turiu draugę, kuri visą gyvenimą
rinkosi partnerius vyrus, tačiau netikėtai įsimylėjo moterį. Apibend
rinant galima būtų pasakyti, kad gėjai, lesbietės ir translyčiai asmenys konkrečiai žino, kas jie yra ir kas juos traukia, o biseksualams ir
panseksualams yra pasirinkimo dilema.
Kaip supratote, kad jūsų jausmai viena kitai yra tikri?
Aušra: Visada draugavau su vaikinais, su moterimis mane siejo tik
draugystė. Ir kai atėjo ta akimirka, kada įsimylėjau moterį – buvau tikra,
kad esu įsimylėjusi būtent ją. Meilę moteriai pajutau vienintelį kartą.
Lea: Kai augau, darželyje mėgau grožėtis ir mergaitėmis, ir berniukais. Aišku, tuo metu nesupratau, kodėl taip darau. Vėliau draugavau su berniukais, tačiau kai pirmą kartą pasibučiavau su mergina, kažkas širdyje sukirbėjo. Tikrai savęs neįvardiju kaip lesbietės.
Esu neabejinga ir priešingai lyčiai.
Kokia buvo artimųjų reakcija?
Aušra: Sportuodama daug keliavau, mačiau, kad kai kur toleran-
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Aušros ir Lea
meilės spalvos

Vestuvių dieną, prieš dvejus metus.

cijos daug daugiau – yra vietų, kur nieko tokie ryšiai nestebina. Lietuva dar konservatyvi šalis, sunkiai priimanti tokias šeimas. Tačiau
kai įsimylėjau Lea, pradėjau galvoti, kad noriu jaustis ir būti laiminga.
Nutariau pasikalbėti su artimaisiais ir labai džiaugiausi, kad jie mane
suprato ir palaikė, o ilgainiui ir draugai šią žinią gerai priėmė. Tėvai
matė, kad iki to laiko man nesisekė santykiuose, o juk norėjo, kad būčiau laiminga. Mano giminėje yra daug kurčiųjų, tėvai taip pat kurtieji,
jie labai šiltai priėmė Lea, kuriai iš pradžių buvo nesmagu ir keista, kad
mūsų toks artimas ryšys didžiulėje giminės bendruomenėje.
Lea: Kai man buvo 20 metų, Kroatijoje prasidėjo kova už netradicines šeimas, buvo atidaromi barai, diskotekos, vėliau įteisintos santuokos. Šiuo metu ten situacija visai kitokia, nei Lietuvoje. Ir įdomu,
kad mano mama pati viską suprato. Aš gyvenau atskirai nuo tėvų
Zagrebe, tėvai – mažame miestelyje netoli Italijos. Kartą atvažiavau
jų aplankyti ir mama paklausė, kodėl esu apsiverkusi. Atsakiau: „Ai,
problemos dėl meilės.“ Tada ji man sako: „Juk tu išsiskyrei su vaikinu.
Pala, tu turi merginą?“ Aš net sutrikau, bet po nuoširdaus ir atviro pokalbio su mama, įsitikinau, kad jai svarbiausia – mano laimė. Priėmė
lengvai ir iš karto. Mano ryšys su tėvais labai stiprus, juk akivaizdu: net
nereikėjo sakyti – patys pajuto ir suprato. Jie girdintys, atvirų pažiūrų, tolerantiški. Nerimavau, kaip priims Aušros šeima ir giminė, tačiau
viskas buvo kuo puikiausiai.
Atrodytų, gyventi Kroatijoje būtų daug paprasčiau ir lengviau. Tačiau pasirinkote kurti laimę Lietuvoje...
Lea: Toks sprendimas – Aušros ryžto dėka. Iš pradžių buvome
tik draugės. Ilgainiui mūsų ryšys stiprėjo. Tačiau kai sužinojau apie
Aušros pasiekimus Lietuvoje ir kad ji turi dukrytę, pradėjau trauktis
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nuo šių santykių. Aušra neketino pasiduoti –
ji pasikalbėjo su savo šeima, gavo pritarimą,
parodė tvirtą apsisprendimą, galų gale nutarėme būti kartu. Dar Lietuvoje pasilikome
ir dėl to, kad dukrelė yra kurčia ir čia daug
geresnės sąlygos įgyti išsilavinimą tarp kitų
kurčiųjų vaikų (KKNUC lanko darželio grupę). Kroatijoje nėra tokia gera švietimo sistema, daugeliui vaikų dedami kochleariniai
implantai, vaikai integruojami į girdinčiųjų
mokyklas. Dauguma vaikų yra iš girdinčiųjų šeimų, o čia, didelei mano nuostabai,
dauguma tėvų – kurtieji. Aš pati užaugau
be gestų kalbos, jos išmokau būdama 19
metų. Augdama turėjau puikius girdinčius
draugus, tačiau alkau bendravimo su kurčiaisiais. Kalbėdama apie mūsų gyvenimą
Lietuvoje, galiu vardyti tik pliusus: Aušra gali
toliau treniruotis, Andrėja lankyti kurčiųjų
darželį, turiu darbą KKNUC, miestai – nuo
stabūs, o į Kroatiją visada nuvažiuojame vasarą. Kai vaikas užaugs, pasirinks savo kelią,
tada vėl iš naujo spręsime, ar likti čia, ar keltis į Kroatiją.
Kaip apsisprendėte tapti Milašauskėmis?
Aušra: Kadangi santuoką registravome
Kroatijoje, tad Lea ten pasikeitė asmens do
kumentą ir pasirinko mano pavardę, o aš pa
silikau savąją, tik priesagos -ait atsisakiau,
po šaknies iš karto eina galūnė. Kaip nustebo
Lea sužinojusi, kad Lietuvoje netekėjusių ir ištekėjusių moterų pavardes galima atskirti pagal priesagą! Jei būčiau ėmusi Lea pavardę,
čia dokumentų negalėčiau susitvarkyti, nes
pas mus vienos lyties asmenų santuokos neįteisintos. Tad, kol nėra partnerystės ar tos pačios lyties asmenų santuokos įstatymo, pagal
pavardę kitiems atrodome kaip seserys. Labai laukiame įstatyminių pokyčių Lietuvoje!
O kaip tokios šeimos sprendžia turto klausimus?
Aušra: Kreipiamasi į notarus dėl bendrai
įgytos nuosavybės įteisinimo arba surašomas testamentas. Nors apie tai pačios labai
negalvojame, bet yra tik tokie būdai. Pasikartosiu – esant palankiems įstatymams, dėl
to nereikėtų sukti galvos.
Lea ir Aušra Milašauskės saugo savo privatumą.

Tiek daug jau aptarėme, bet taip ir nepaklausiau, kur susipažinote?
Aušra: Pirmą kartą susitikome Bulgarijoje vykusiose Kurčiųjų olimpinėse žaidynėse,
į kurias suvažiavo daug kurčiųjų. Tiesiog pabendravome, ir tiek. Tik noriu pasakyti, kad
Lea nesportuoja, jai patinka vaidinti, piešti.
Vėliau susitikome dar ne kartą, ji turėjo draugą ir aš – taip pat. Kažkelintame susitikime
išsiaiškinome, kad jau abi esame vienišos,
be vaikinų. Pradėjom bendrauti daugiau ir
viskas išsirutuliojo į gilesnius jausmus. Tai
nebuvo meilė iš pirmo žvilgsnio.
Lea: Kai pirmąsyk susipažinome, Aušra
turėjo vaikiną, kitąsyk ji buvo susižiedavusi, trečiąsyk – laukėsi, vėliau susitikome, kai
jau buvo pagimdžiusi dukrelę. Kai išsikalbėjome, tuomet ir įvyko lemiamas lūžis, supratome, kad norime būti kartu.
Koks Jūsų aprangos kodas?
Lea: Mėgstame moteriškus drabužius:
dėvime sijonus, sukneles, bet rengiamės ir
pagal nuotaiką. Žinau, kitos poros aiškiau
pasiskirsto, kas yra vyriškoje, kas moteriškoje pozicijoje. Kitiems yra tokių problemų,
mes nesusidūrėme. Kroatijoje prieš vedybų
ceremoniją mums uždavė klausimą – kuri yra
vyro vaidmenyje, kuri moters. Klausimas mus
labai pralinksmino. (Abi juokiasi.)
Aušra: Abi vertiname savo moteriškumą.
Kai prieš santuoką paklausė, kuri – vyras,
atsakėm, kad čia nėra vyro: abi buvome pasipuošusios suknelėmis. Santykiuose palaikome balansą – vieną dieną daugiau dominuoja viena, kitą kartą – kita.
Ką manote dėl jausmų demonstravimo viešai?
Aušra: Lietuvoje stengiamės jausmų viešai nedemonstruoti. Gerbiame tradicijas,
elgiamės santūriau. Kai esame ne Lietuvoje
– jaučiamės laisviau. Saugome savo privatumą, nenorime labai afišuotis.
Lea: Visokių yra žmonių. Kam provokuoti tuos, kurių požiūrio nepakeisi? Savo laime
džiaugiamės namuose, nerėkdamos visam
pasauliui apie jausmus.
Kaip dukrelė Andrėja kreipiasi į jus?
Joms trims iki pilnos laimės šiandien nieko netrūksta.

Aušra: Į mus abi kreipiasi „mama“ ir
prideda vardą-gestą: „mama Aušra“ arba
„mama Lea“.
Lea: Andrėja žino, kad turi dvi mamas ir
vieną tėtį. Ji palaiko ryšius ir su savo tėčiu.
Aš su mergaite bendrauju daugiau iš tėčio
pozicijos, kaip draugė, daug kalbamės apie
sportą. Esu griežtesnė, Aušra – švelnesnė. Jei
priimame kokį sprendimą jos atžvilgiu, stengiamės abi laikytis vieningos nuomonės.
Jūs susitikote, kai Andrėja jau buvo. Tačiau
yra netradicinių šeimų, kurios neturi vaikų ir
jų nori. Kaip jos dorojasi su iššūkiais?
Lea: Domėjausi šiuo klausimu. Žinau,
kad Latvijoje yra galimybė įsigyti donoro
spermos. O Danijoje yra tinklalapis, kuriame
už atitinkamą mokestį (maždaug 200–300
eurų) gali išsirinkti patinkantį donorą (akys,
plaukai, veido bruožai), tada už papildomą
mokestį tau atsiunčia sausame lede supakuotą, paruoštą apvaisinimui produktą, tik
turi tiksliai informuoti, kada yra vaisingos dienos. Gali pati sau susileisti, nereikia gydytojų
pagalbos. Dar yra kitas būdas – dirbtinis apvaisinimas medicinos klinikoje, kur jau reikia
gydytojų pagalbos. Dar vienas variantas, kuriuo pasinaudojo mano pažįstama gėjų pora
– tai susitarė su lesbiečių pora, kad ši pagimdytų natūraliu būdu pradėtą kūdikį, ir dabar
augina vaiką pasikeisdami kas savaitę. Bet
tokie atvejai labai reti. Prisiminiau ir dar vieną istoriją: lesbiečių pora paprašė pagalbos
pastoti draugo gėjaus, kuris gyveno kartu su
partneriu. Vaikinas sutiko, tačiau iškėlė sąlygą – jos nereikalaus pinigų už vaiko išlaikymą
ir priežiūrą ir vaikui nepasakys, kas jo tėvas.
Moterys sutiko. Gimė vaikelis, poros bendravo, buvo artimi draugai. Vaikinui pabudo tėviški jausmai: nusprendė pripažinti tėvystę
ir remti finansiškai. Ilgainiui merginų pora
paprašė pagalbos dėl antro vaikelio, kurio tėtis būtų vaikino partneris. Gyvenime nutinka
įvairiausių istorijų. Kroatijoje šiuo metu viena
gėjų pora nori pasiimti auginti vaiką iš vaikų
namų ir kovoja dėl tokios galimybės.
Dėkoju už pokalbį ir linkiu, kad Jūsų laimė
niekada nestokotų šviesių spalvų.
Andrėja su mama Lea.
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PKNPM archyvo nuotr.

UGDYMAS / PASAULIO KURTIEJI

Mokytoja Irena Matuzevičienė su savo mokiniais.

Mūsų laukia nemenki iššūkiai
Lietuvos įsipareigojimas Jungtinėms Tautoms 2024 metais pradėti
specialiojo ugdymo pertvarką varo į neviltį ne tik tėvus. 25 metus dirbu su kurčiais, neprigirdinčiais vaikais ir kochlearinių implantų naudotojais. Ir jeigu po šio pasisakymo kas norės mane apkaltinti, kad rašau
norėdama išsaugoti savo kėdę, paaiškinu, kad man tai nebeaktualu,
nes jau kelinti metai priklausau senjorų kategorijai ir gaunu valstybės
išlaikymą. Tiesiog per daug darbo metų įgyta patirtis, kurčio žmogaus
Irena MATUZEVIČIENĖ
psichologijos pažinimas neleidžia tylėti.
Pasigirsta teiginių, kad kurčio vaiko kalbos mokymas yra tas pats, kaip girdinčio
užsienio kalbos mokymas. Deja, turiu užginčyti teiginį. Skirtumas yra labai didelis. Pirmiausia, vaikas klausa nesuvokia nei garsų,
nei žodžių. Jei girdintis, patekęs į kitakalbių
aplinką, gali kalbą išmokti nemokomas (iš
klausos), tai negirdintis gerų rezultatų pasieks tik mokomas ir mokydamasis. Tai yra
sudėtingas, sunkus ir ilgas darbas.
Tad pabandykime įsivaizduoti kurčią
žmogų, šiuo atveju vaiką, kuris į ugdymo
įstaigą patenka ne tik nekalbantis, bet ir neretai netariantis jokio garso. Kaip šis mažylis
jausis jam svetimoje aplinkoje, kurioje nesupras nei draugų, nei jį supančių suaugusiųjų kalbos? Žinoma, su juo dirbs logopedai,
surdopedagogai, padėjėjai, tačiau svetima,
menkai ar visai nesuvokiama žodinė bendravimo forma, kuria nuolat kalbės supanti aplinka (draugai, darbuotojai), ne tik neskatins vai-

ko lavėjimo, bet ir pažeis jį psichologiškai.
Vaikai mokosi žaisdami. Negirdinčio vaiko
žaidimai skiriasi nuo girdinčių vaikų žaidimų.
Klausos negalią turintis vaikas nesupranta
pasakų, eilėraščių iš klausos, negirdi dainelių,
lopšinių. Taip, dažnai girdintys tėvai, auginantys klausos negalią turinčius vaikus, stengiasi juos paversti „girdinčiais“, integruoja į
bendrojo lavinimo mokyklas, draudžia kalbėti gestais. Deja, bėgant metams, daugelis jų,
gabių, protingų, bet patyrusių mokymosi sunkumų ir nepritapusių girdinčiųjų mokyklose,
grįžta į mūsų mokyklą. Patenka į savo aplinką, išmoksta gestų kalbą ir tiesiog sužydi, nes
pasijunta visaverčiai.
Beje, paskutiniais metais daug daroma,
kad palengvėtų kurčio ar neprigirdinčio
žmogaus gyvenimas. Į įvairius pokalbius,
institucijas ar renginius lydi gestų kalbos
vertėjai, vis daugiau jų atsiranda televizijos
ekranuose. Bet juk prie kiekvieno vaiko nuo-

latos nepastatysime vertėjo, kuris padėtų
negirdinčiam susikalbėti su klasės draugais
laisvalaikio ar pertraukų metu. O kas supras,
kaip šis vaikas jausis bendrojo lavinimo mokykloje, svetimoje kalbinėje terpėje įvairių
pramogų, muzikinių renginių, kurių jis nesuvokia klausa, metu? Joks vertėjas nesugebės
perteikti nei emocijų, nei nuotaikų, nei muzikinių garsų. Toks vaikas bus izoliuotas. Nė
viena bendrojo lavinimo mokykla neįstengs
veiklos organizuoti taip, kad klausos negalią
turintis vaikas jaustųsi visaverčiu bendruomenės nariu. Ar to siekiama pertvarka?
Šiemet gerą pamoką mums davė karantinas. Pasak mokyklos (PKNPM) direktorės
Danutės Kriščiūnienės, padirbę nuotoliniu
būdu įsitikinome, kaip vaikams reikia savos,
t. y. kurčiųjų bendruomenės, aplinkos – kaip
saulės ir oro. Daugelio vaikų tėvai yra girdintys, todėl ne visada jie gali su jais pasikalbėti
savo gimtąja gestų kalba. Karantinas išderino įprastą ritmą. O ką kalbėti apie „nuolatinę
tremtį“, t.y. priverstinę kurčiųjų integraciją?
Ir dar. Kai kalbėsime apie kurčiuosius kaip
tautinę mažumą, turinčią savo gimtąją kalbą,
istoriją, kultūrą, prisiminkime, kiek dešimtmečių gestų kalba buvo draudžiama, o mokyklose buvo mokoma tik žodine kalba. Tik
1995 metais gestų kalba įgavo oficialų statusą. Gal per stipriai pasakysiu, bet ar nebrendame į tą pačią upę, tekėjusią iki tol? Noriu
tikėti, kad atsiras supratingų ir įsiklausančių į
specialistų nuomonę žmonių, ir kurčiųjų integracija, kaip savitos asmenų grupės integracija, liks tėvų nuožiūrai ir pasirinkimui.

Muziejus – vieta, kur galima keisti visuomenės sąmoningumą
Siūlome interviu su Maskvos valstybinio istorijos muziejaus darbuotoju ir mokytoju Vladu KOLESNIKOVU. Vladas augo kurčiųjų šeimoje,
todėl nuo vaikystės buvo tarpininkas tarp girdinčiųjų ir kurčiųjų. Vėliau, kai klausa pablogėjo, jis įgijo defektologo išsilavinimą ir pradėjo
domėtis muziejų prieinamumu neįgaliesiems, veikti šioje srityje.

pusbroliu, kuris pasiėmė mane kaip vertėją,
tuomet man buvo 12 metų. Ši vienos dienos
kelionė paliko man tokį didelį įspūdį, jog jau
tuomet supratau, kad noriu čia gyventi. Persikėliau čia vienas, be tėvų – atvykau aplankyti giminaičių ir pasilikau.

Kiek jau metų gyvenate Maskvoje?
Į Maskvą persikėliau gyventi būdamas

Ar vaikystėje patyrėte „spaudimą“ dėl to,
kad turite klausos problemų?
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14 metų. Prieš persikeldamas, buvau čia
tik vieną kartą – atvažiavau kartu su kurčiu

PASAULIO KURTIEJI

O kaip paaiškėjo, kad ir jūs turite klausos problemų?
Tėvas su manimi bendraudavo tik gestų kalba, o mama – dažniau balsu. Todėl, kai mes pykdavomės, apie tai žinodavo visi kaimynai – mama savęs negirdi ir šaukia labai garsiai. Iki septynerių metų
visi galvojo, kad aš neturiu jokių klausos problemų, bet pirmoje klasėje mokytoja pasiūlė nueiti pas gydytoją, nes dažnai prašydavau
pakartoti klausimus. Tada man diagnozavo pirmo lygio sutrikimą
– tai minimalus klausos netekimas, kai žmogus negirdi, pavyzdžiui,
šnabždesio. Mane sodindavo į pirmą suolą ir problemų dėl klausos
nekildavo. Penktoje klasėje man buvo diagnozuotas jau antras sutrikimo lygis, tuomet buvo nustatytas neįgalumas. Kol suėjo 18 metų,
tikrintis klausą turėjau kas porą metų.
Baigęs mokyklą įstojote į Pedagoginį universitetą. Kodėl?
Dar vaikystėje norėjau būti mokytojas. Tačiau persikėlęs į Maskvą
pradėjau gyventi „laisvą“ gyvenimą ir apie šią savo svajonę nebegalvojau. Žinojau, kad į Pedagoginio universiteto surdopedagogikos
skyrių įstoti nesudėtinga, be to, ten yra speciali grupė, į kurią atrenka 12 studentų, turinčių klausos negalią. Iki studijų universitete niekada daug nebendravau su savo bendraamžiais, turinčiais klausos
negalią, kaip ir aš. O čia prasidėjo gyvenimas bendrabutyje, kur per
du aukštus buvo įsikūrę tik kurtieji ir neprigirdintieji, ir man tai labai patiko. Tik štai mokytis didelio noro nebuvo. Surdopedagogikos,
defektologijos mokslo esmė – „padaryti“ žmones vienodus. Tai yra,
žmogų su negalia paversti įgaliu žmogumi, na, nepaisant tam tikrų
klausos skirtumų. Studijuojant mane supo bendramoksliai, ir visus
mus mokė tokių pačių dalykų. Tačiau po Rusijos kurčiųjų draugijos
jaunimo forumo mano suvokimas pasikeitė – ten pirmą kartą išgirdau, pavyzdžiui, apie kurčiųjų kultūrą. Apie tai, kad nereikia kurčiųjų
elgesio ypatumų vertinti kaip nepagarbos girdintiesiems, – tarkim,
rodymas pirštu yra tiesiog kurčiųjų kultūros dalis, mūsų savitumas.
Po trijų dienų renginio grįžau suvokęs, kad reikia keisti ne žmones,
o sistemą.
Grįžęs iš forumo supratote, kad reikia veikti...
Pirmiausia, supratau, kad reikia gerai mokytis. Iki tol nelabai žinojau, ar norėsiu dirbti mokykloje, o ten supratau – taip, noriu. Nusprendžiau rašyti diplominį darbą apie gestų kalbą, todėl, kad... Aš
iš esmės esu už gestų kalbą, tačiau mokymo procese šiek tiek jos
vengiu. Vaikams reikia suteikti galimybę išbandyti mokymąsi ir gestų, ir sakytine kalbomis. Todėl visus savo užsiėmimus vedu ir sakytine, ir gestų kalba paraleliai, ir į savo užsiėmimus specialiai kviečiu
girdinčiuosius.
Kaip pradėjote dirbti muziejuje?
Įsidarbinau įmonėje „Perspektyva“, kur dirbau neįgaliųjų įdarbinimo skyriuje, vėliau perėjau į įtraukiųjų programų skyrių. Viena
kurčių vaikų darželyje dirbanti pažįstama paprašė surengti vaikams
ekskursiją į kokį nors muziejų. Aš pasiūliau apsilankyti muziejuje
„Garažas“, viską organizavau ir pats vaikams verčiau ekskursiją į
gestų kalbą. Tuomet muziejaus specialistai ir pakvietė mane tapti
jų kolega. Ten supratau, kad per šiuolaikinį meną galima kalbėti su
žmonėmis apie viską. Muziejus – tai vieta, kur galima keisti visuomenės sąmoningumą ir paveikti žmonių požiūrį. Kai pradėjau dirbti Istorijos muziejuje, man buvo svarbu tęsti šią švietėjišką veiklą.
Mes vedame ir pritaikome ne tik ekskursijų, pristatančių nuolatines

ekspozicijas, turinį, bet organizuojame ir specialiąsias parodas. Jau
turėjome keletą projektų, skirtų neįgaliesiems, pavyzdžiui, 2019 m.
pavasarį muziejuje buvo eksponuojama paroda „Karlas Gampelnas.
Kurčiasis dailininkas“.
Koks turi būti muziejus, kad jame būtų įdomu kurčiam ar neprigirdinčiam lankytojui?
Kurtieji niekada nepramogaus kartu su girdinčiaisiais, jeigu šie
nemokės gestų kalbos tokiu lygiu, kad kurčiajam būtų patogu bendrauti. Jeigu norėsime, kad vyktų bendra kurčiųjų ir girdinčiųjų ekskursija, tai kurtieji bandys neišsiskirti, nes nenorės atrodyti mažiau
žinantys. Kurtieji iš tiesų turi savitą kultūrą. Kurčiasis gali visiškai
ramiai pasakyti kitam kurčiajam, kad šis šiandien prastai atrodo, net
jeigu mato jį antrą kartą gyvenime. Susipažįstant būtinai paklaus,
kokią algą gauna, kokioje mokykloje mokėsi... Todėl, kai girdintieji
susiduria su kurčiaisiais, jiems daug kas atrodo nepriimtina, nes neatitinka tradicinių elgesio normų.
Su vaikais jūs dirbate tik muziejuje?
Ne, dabar dirbu ir mokykloje – esu papildomo ugdymo mokytojas. Kai pradėjau dirbti Istorijos muziejuje, atsirado galimybė derinti
darbą čia su mokytojo darbu. Ir tikrai nesigailiu, kad turiu pedagoginį išsilavinimą, nors ir netaikau tradicinio ugdymo būdo.
Kur mieste susiduriate su sunkumais?
Man dažnai kyla problemų metro. Aš mėgstu klausytis muzikos,
todėl išsiimu klausos aparatus ir užsidedu ausines. Ir jau tris kartus
turėjau nemalonių situacijų su metro darbuotojais, kurie paprašė
sustoti ir parodyti kuprinę. Aš nusiimu ausines, bet aparatai persijugia tik po keturių sekundžių. Ir kai aš sakau: „Aš jūsų klausau“, darbuotojas jau šaukia ant manęs.
Dėl informacijos prieinamumo. Jos – vis daugiau. Pavyzdžiui,
metro tapo lengviau keliauti, kai atsirado užrašai su informacija,
kokia bus kita stotelė. Taip pat puiku, kad ant vagono durų, kurios
neatsidarys, nes platforma bus kitoje pusėje, pasirodo kryžiukas.
Užsienyje aš ramiai vaikštau be klausos aparatų, man nebūtina juos
nešioti visą laiką. Ten ramiai pasakau, kad esu kurčias, ir žmonės
pradeda man rašyti. Man atrodo, kad tokiems žmonėms kaip aš, tai
yra labai svarbu. Rusijoje jaučiu diskomfortą dėl to, kad negirdžiu, ir
tarsi atsiprašau už tai.

Iš rusų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ

Šaltinis: https://takiedela.ru

V. Kolesnikovo asmeninio albumo nuotr.

Mokykloje, iki kol pradėjau mokytis namuose, visi žinojo, kad aš
blogai girdžiu, tačiau erzindavo mane ne dėl to, o todėl, kad mano
tėvai buvo kurtieji, ir dar todėl, kad aš nešiojau akinius.

V. Kolesnikovas rengia specialiąsias parodas. „Karlas Gampelnas. Kurčiasis dailininkas“ – viena iš jų.
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Broniaus Jauniškio gyvenimas ir kūryba

LKNUC muziejaus archyvinės nuotr.

Bronius JAUNIŠKIS – turtingos biografijos asmenybė. Jis yra dirbęs Vilniaus kurčių-nebylių mokyklos direktoriumi, pripažintas
prozininkas, žurnalistas, surdopedagogas. Jo kartos atstovai
gyveno laikotarpiu, pasižyminčiu prieštaringais ir sudėtingais
įvykiais, todėl ir B. Jauniškiui teko susidurti su sunkiomis būties
Ramunė BUIKAUSKIENĖ
ir dvasios peripetijomis.

B. Jauniškis – prozininkas, žurnalistas, pedagogas.

Likimo vingiai

Bronius Jauniškis gimė 1920 m. kovo 21
d. Utenos rajone, Pakalnių kaime, gausioje
siuvėjo-mažažemio ūkininko Felikso ir Melanijos Jauniškių šeimoje. Kaip vyriausias sūnus šeimoje nuo vaikystės tėvo buvo sodintas prie adatos, tikintis, kad perims šeimos
amatą, tačiau jo siela nuolat veržėsi į savo
gyvenimo tikslą – mokslą.
1927–1930 m. mokėsi Zarasų rajono Baibių pradinėje mokykloje, 1930–1932 m. – Baibių siuvėjų privačioje mokykloje. 1932-1938
m. B. Jauniškis tapo Baibių kaimo siuvėju.
Tačiau vis labiau jausdamas, jog šis amatas
ne jam, aštuonioliktais savo gyvenimo metais
slapta išėjo iš tėvų namų, įstojo į Saldutiškio
(Utenos raj.) Seleziečių vienuolių progimnaziją aspirantu, ten mokėsi dvejus metus (1938–
1940 m.). Puoselėjo svajonę išvysti tolimus
kraštus – ruošdamasis tapti misionieriumi Indijoje, per trumpą laiką baigė penktąjį ir šeštąjį
mokyklos skyrių.
Deja, kelionei nebuvo lemta įvykti. Lietuvą
okupavo Sovietų Sąjunga. Uždarė vienuolyną.
Prasidėjo karas, visi planai ir tikslai susijaukė.
Pasikeitus santvarkai, 1940–1941 m. Bronius mokslus tęsė Kauno darbo jaunimo gimnazijoje, 1943–1944 m. – Ukmergės mokytojų
seminarijoje, o ją baigęs – Kauno kunigų seminarijoje. Po seminarijos Bronius Jauniškis
gavo geras pareigas: metus dirbo Daugailių
(Utenos raj.) progimnazijos direktoriumi.
Tačiau ir tuomet jam mokslų buvo negana. Siekė žinoti dar daugiau. 1945–1948 m.
įstojo ir mokėsi Vilniaus valstybinio universiteto Filologijos ir istorijos fakultete, studi-
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javo lietuvių kalbą ir literatūrą, klausėsi profesorių ir dėstytojų Vinco Mykolaičio-Putino,
Balio Sruogos, Juozo Balčikonio, Kosto Korsako, Juliaus Būtėno paskaitų.
Štai tuomet Bronių užgriuvo nemalonumai. Negana to, kad darbą reikėjo derinti su
studijomis, dėl vieno literatūrinio kūrinio į jį
atkreipė dėmesį NKVD. Prasidėjo persekiojimai ir įvairios dvasinės traumos. Jo laukė vis
sunkesni išbandymai, galėjo įkliūti ar žūti.
Ilgus metus siekęs teologijos mokslų, dabar
jis turėjo priimti sunkų sprendimą – tai buvo
raudonas partinis bilietas, kuris Jauniškį apsaugojo nuo saugumo represijų.
Studijų metais B. Jauniškio pažintys plėtėsi, jį pakvietė į „Jaunimo gretų“ žurnalo
redakciją (tuometis redaktorius – rašytojas
Petras Cvirka). Ten prasidėjo B. Jauniškio literatūrinė ir žurnalistinė karjera. Studijų metais
jis dirbo ir kituose leidiniuose: 1946–1948 m.
savaitraščio „Literatūra ir menas“ žurnalistu,
o 1948–1949 m. laikraščio „Lietuvos pionierius“ literatūriniu darbuotoju.
Tuomet jo gyvenimo kelias padarė dar
vieną vingį – jis tapo pedagogu. 1949–1951
m. įsidarbino Vilniaus 13-osios septynmetės
mokyklos mokytoju, o 1951–1957 m. – Respublikos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos referentu.

Direktoriavimo metai

1957 m. Bronius Jauniškis gavo paskyrimą dirbti Vilniaus kurčių-nebylių mokyklos
direktoriumi. Jis pasijuto kaip kitame pasaulyje: nežinojo, kur jam dėtis nuo rodomos pagarbos, kaip elgtis, kalbėti, ypač gailėjo nelaimingų vaikų, kurie buvo labai tylūs, patiklūs.
Netrukus po paskyrimo pasinėrė stačia galva
į mokyklos statybą (Plačiau skaitykite 2019
m. spalio „Akiratyje“ Nr. 8 (399) „Kurčiųjų mokyklos statybos Filaretų gatvėje džiaugsmai
ir vargai“). Mokyklos patalpose gavo erdvų,
šiltą trijų kambarių butą.
Kurčiųjų mokykloje-internate direktorius B. Jauniškis daug dirbo, rūpinosi moksleivių dvasine ir kultūrine gerove, paįvairino
jų laisvalaikį. Organizavo įvairias ekskursijas

po Lietuvą ir į buvusius Tarybų Sąjungos
miestus, kaip paskatinimą už gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį.
Direktorius buvo ir saviveiklos entuziastas: rašė pjeses kurtiesiems. Mokyklos dramos būrelis, kuriam vadovavo LTSR artistas
Zenonas Jamontas, skynė laurus respublikiniuose pasirodymuose. Apie mokinių gyvenimą mokykloje-internate B. Jauniškis yra
parašęs 1958 m. informaciniame leidinyje
„Kurčių-nebylių mokymas“.
Kaip mokyklos vadovas, rūpinosi savo darbuotojais, skatino juos padėkos raštais, rašydavo apie juos ir mokinius į spaudą. Periodinėje spaudoje publikuota daugybė B. Jauniškio
straipsnių, iš jų didesnės apimties: 1962 m.
kovo 17 d. laikraštyje „Lietuvos pionieriuje“ – „Į
rinkimus“, 1962 m. rugsėjo 13 d. „Советская
Литва“ („Tarybų Lietuva“, rusų k.) – „Горячее
сердце“ („Karšta širdis“) apie mokytoją Mariją
Stelmošenko, 1962 m. rugsėjo 15 d. „Tiesoje“
– „Sklype prie mokyklos“ apie pedagogę Stasę Vaiciukaitę, 1963 m. vasario 3 d. „Czernony
Sztandar“ („Raudonoji reklama“, lenkų k.) –
„Niestrudozny“ („Nenuilstanti“), 1963 m. (tiksli
data nerasta) „Tarybiniame mokytojuje“ – „Kelias į gyvenimą“ apie Joną Glembockį, 1963 m.
liepos 4 d. „Tarybiniame mokytojuje“ – „Reikia
Elementorių kurtiesiems B. Jauniškis parengė kartu
su kolegomis.

LKNUC muziejaus archyvinės nuotr.
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B. Jauniškis kurčiųjų mokyklai vadovavo 1957–1966 m.

padėti kurčiams-nebyliams“ ir kt. Direktorius
rinko įvairias publikacijas apie kurčiųjų mokyklą, kaupė spaudos iškarpas rinkinyje (1945 m.
– tokia ankstyviausia publikacijos data), įrengė
nedidelę ekspoziciją.
Nors ir gavo puikias pareigas bei atsidavusiai jas vykdė, sielos šauksmas mokslui niekur nedingo. 1962–1965 m. studijavo Vilniaus
valstybiniame pedagoginiame institute. Bendradarbiaudamas su patyrusia mokytoja M.
Stelmošenko ir P. Mintaučkiene parengė elementorių kurtiesiems „Žvaigždutė“ (1967 m.).
B. Jauniškio direktoriavimas neatsiejamas nuo kūrybinės veiklos. Mokykloje-internate netilo kalbos apie jo knygas ir draugystę su dailininke kauniete Algirda Karaliūte
(buvusi Kauno neprigirdinčiųjų mokyklosinternato dailės mokytoja).
Deja, ne viskas buvo kaip sviestu patepta.
Švietimo ministerijos specialiųjų mokyklų inspektoriui užkliuvo direktoriaus turistinė kelionė po Čekoslovakiją (dab. Čekija, Slovakija),
nors B. Jauniškis važiavo savo atostogų sąskaita. Ši kelionė Broniui suteikė daug džiaugsmo
ir medžiagos kūrybai, bet mokykloje grįžęs
rado labai įsiaudrinusį pedagogų kolektyvą.
Jam nebūnant, pavaduotoja, manoma, kad
tai buvo S. Vaiciukaitė, atleido dailės mokytoją
dėl neatsakingo darbo. O mokytojos labiau rūpinosi skundais nei pamokomis. Dėl savo ambicijų B. Jauniškis atsisakė direktoriaus pareigų, pasiprašė perkeliamas auklėtoju. Tai įvyko
1966 mokslo metų pabaigoje.
Apie B. Jauniškio išėjimą iš mokyklos-internato direktoriaus pareigų sužinojo Respublikinių mokytojų namų direktorius Balys
Petrulionis, kuris dirbo kurčiųjų mokykloje,
tad juodu galimai yra buvę bendradarbiai.
Jis pasiūlė Broniui užimti jo vietą. Pasiūlymą
B. Jauniškis priėmė. Nuo pat pirmųjų dienų
naujam direktoriui Broniui ėmė sektis kūrybinis darbas: vaikų dramos ratelis pastatė jo
parašytą pjesę „Vilkas ir septyni ožiukai“, jis
subūrė mokytojus literatus, ėmė leisti iliustruotą almanachą „Kibirkštis“. Tame poste
išbuvo iki 1977 metų.

Direktorius B. Jauniškis (viduryje) su mokiniais prie senosios mokyklos S. Konarskio g. 33 (1958 m.).

Kurčiųjų mokyklos vadovas vaikų akiratį plėtė per keliones.

Kūryba ir literatūrinis palikimas

Nuo 1977 m. B. Jauniškis dirbo kūrybinį
darbą, o 1992–2000 m. buvo Nepriklausomų
rašytojų sąjungos pirmininkas.
Sovietiniais metais rašė ateizmo temomis,
apie buvusius dvasininkus, vienuolius, laisvamanius, keliones, vėliau – daugiausia kraštotyros, kelionių temomis. Yra išleidęs per 40 knygų:
1970 m. „Žmonės su abitais“ (novelės), 1985 m.
„Asmeninė nuomonė“ (apybraiža apie mokslininkus), 1989 m. „Srauni vaikystės upė“ (novelės), 1991 m. „Ledo ašara“ (novelės iš tremtinių
gyvenimo Sibire), 1991 m. „Juodosios sielos“
(apysaka apie Kongą), „Kur lapinas“ (pasakos),
1992 m. „Užjūrio velnias“ (apysaka apie Kiniją), 1995 m. „Amazonės džiunglės“ (romanas),
„Protėvių takais“ (padavimai ir legendos),
1999 m. „Minties skrydis“ (aforizmai, šaržai),
„Aidi medžioklės ragas“ (novelės), 2000 m.

„Viešnagė pas velnius“ (atsiminimai apie dailininką A. Zmuidzinavičių) ir kt. Daugumą knygų
iliustravo jo žmona dailininkė Algirda Karaliūtė.
Dalyvavo saviveikloje kaip tautinių šokių
šokėjas. Vaidino kino filmuose „Taboras žengia į dangų" ir „Nuosavas velnias". B. Jauniškis daug keliavo, lankėsi Italijoje, Graikijoje,
Indijoje ir daugelyje kitų šalių.
B. Jauniškis yra N. Bataitytės-Glažė lietuvių literatūros fondo Los Andžele (JAV), rašytojo S. Bataičio premijų, respublikinės literatūros premijos „Žalčio karūna“ laureatas.
Mirė 2010 m. sausio 31 d. (89 m.), palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.
Šaltiniai: Valerijus Rudzinskas, „Nuo Šventosios iki
Gango“, Kaunas, 2000 m.; Lietuvos centrinis valstybės archyvas, pažyma apie Broniaus Jauniškio
fondą Nr. R-405; Liudijimai iš LKNUC archyvo, istorijos muziejaus fondo.

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorę
Laimutę Gervinskienę, išlydėjusią į Amžinybę savo mylimą Mamą,
nuoširdžiai užjaučia ir liūdi kartu
LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora, Respublikinė valdyba,
Lietuvos kurčiųjų bendruomenė
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Knygų klubas – kalbai
ir literatūriniam
skoniui ugdyti
Knygos visapusiškai praturtina žmogų. Skaitydamas
net nepastebi, kiek daug gauni ir kaip pasipildo
tavo kalba: pradedi visai kitaip mąstyti, bendrauti
Asta BALNANOSIENĖ
su aplinkiniais.
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Prieš ketverius metus Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo
centro bibliotekoje-informaciniame centre savo veiklą pradėjo Knygų
klubas. Tai skaitymo skatinimo sambūris, ugdantis savimi pasitikinčius
skaitytojus, kritinį mąstymą, skaitymo įgūdžius, literatūrinį skonį ir diskusijų kultūrą.
Knygų klubo veikloje dalyvauja parengiamosios–4 klasių bei 6 klasės mokiniai. Jo nariai turi drauge sukurtas taisykles. Susitikimai vyksta
kiekvieną savaitės ketvirtadienį. Kartu skaitome pasakas, jas aptariame,
iliustruojame, kreidelėmis piešiame patikusius personažus centro kieme, vaidiname. Perskaitę pasakas, vaikai peržiūri ir jų ekranizacijas.
Dar prieš pirmąjį karantiną vyko viktorina „Moki žodį – žinai kelią“.
Jos metu mokiniai galėjo netradiciškai pasitikrinti žinias, turėjo galimybę kūrybiškiau pažvelgti į kalbos dalykus, ugdyti vaizduotę ir žadinti
savo kūrybines galias. Viktorinos metu mokiniai ne tik varžėsi, bet ir mokėsi reikšti savo nuomonę, bendrauti ir bendradarbiauti su savo ir kitos
komandos nariais.
Šiais mokslo metais Knygų klubas vėl tęsia savo veiklą. Per pirmąjį
susitikimą prisiminėme jau perskaitytas pasakas, pasidalinome vasaros
įspūdžiais. Rugsėjui įsibėgėjus, mažieji sėkmingai įsitraukė į integruotos
socialinio emocinio ugdymo savaitės veiklas. Knygų klubo nariai skaitė
knygelę „Mandagumo ABC“, kartojo mandagumo žodelius, vaidino situacijas, kuriose buvo vartojami žodeliai „atsiprašau“, „ačiū“, „prašau“.
Spalio mėnesį skaitėme pasakas „Šimtakojo batai“, „Žvejys ir auksinė žuvelė“ bei pasaką „Čipolino nuotykiai“. Jaunieji skaitytojai vertino
pasakų veikėjus, darė išvadas, kritikavo ir džiaugėsi, kad visose skaitytose pasakose gėris visada nugali blogį.
Mokslo metų pabaigoje geriausi ir aktyviausi Knygų klubo nariai yra
apdovanojami diplomais.
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