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***

Vertimo centrui perduota gestų kalbos mokymo medžiaga.
Tai knygos, DVD įrašai.
Ši medžiaga skirta specialistus mokyti gestų kalbos.
Medžiagą perdavė Lietuvos kurčiųjų
draugijos prezidentas Kęstutis Vaišnora.
Mokymo medžiagą priėmė Lina Juozaitienė.
Lina yra Vertimo centro skyriaus vedėja.
Lina atsakinga už gestų kalbos mokymą.

Kurčiųjų meno šventė vyks rugsėjo 24 dieną Klaipėdoje.
Šventę organizuos Klaipėdos teritorinė valdyba.
Teritorinės valdybos vadovas yra Julius Buinickas.
Julius papasakojo Lietuvos kurčiųjų draugijos
darbuotojams, kaip rengiasi šventei.
Nuotraukoje matome nuotolinio pasitarimo dalyvius.

Bendrija PAGAVA
pakvietė tėvus
pasikalbėti apie kochlearinę implantaciją.
Kochlearinė implantacija, kai už ausies
po oda įstatomas imtuvas.
Imtuvas – tai prietaisas, kuris priima garsą.
Kochlearinė implantacija atliekama,
kad negirdintys žmonės girdėtų.
Į birželio 22 d. vykusį nuotolinį susitikimą PAGAVA pakvietė tė
vus, kurie domisi kochlearinės implantacijos galimybėmis savo vai
kams, tačiau turi klausimų, abejonių, nori išgirsti nuomonę iš šalies.
Seminare taip pat dalyvavo anksčiau implantuotų vaikų tėvai. Jie
pasidalino asmenine patirtimi.

***

***

Mažeikių rajono savivaldybėje apsilankė
Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovai.
Jie papasakojo, kaip pritaikyti informaciją
kurtiesiems, apie gestų kalbą.
Kartu su kurčiaisiais nuvyko Lietuvių gestų kalbos
vertimo centro direktorė.
Direktorė Ramunė Leonavičienė papasakojo
apie vertimo paslaugas.
Savivaldybės darbuotojai klausė,
Jau galima užsirašyti į kurčiųjų stovyklą
ar būtų kas juos moko gestų kalbos.
„Tylioji pasaka“.
Atsakymas buvo, kad būtų.
Šiemet ji vyks Panevėžio rajone liepos 11–17 dienomis.
Svečiai lankėsi Mažeikių rajono neįgaliųjų centre.
Dalyvavimo kaina – 60 eurų.
Juos pakvietė centro ir kurčiųjų vadovė
Stovyklauti priimami vaikai nuo 10 iki 17 metų.
Audronė Šimkuvienė.
Užsirašyti į stovyklą galima 👉 tyliojipasaka@gmail.com
Nuotraukoje matome svečius ir šeimininkus.

***

Kaune vyko kurčiųjų savanorių mokymai.
Savanoriai mokėsi, kaip įdomiai rengti
renginius kurtiesiems.
Mokymuose dalyvavo 10 savanorių iš visos Lietuvos.

Mieli skaitytojai,
„Akiratis“ liepą ir rugpjūtį neišeis.
Redakcija atostogaus ir kaups tekstų atsargas rugsėjui.
Linkime Jums gražios vasaros, taikos ir stiprios sveikatos.
Iki naujų susitikimų rudenį!
„Akiračio” redakcija
2022 m. BIRŽELIS

3

PSICHOLOGAS PATARIA
PATARIA // MES
EUROPOS
IR VISUOMENĖ
KURČIŲJŲ SĄJUNGA

Kada „ekranų“ vaikams per daug?
Psichologė Donata LUKOŠIENĖ

Ar yra blogai, jei vaikai žiūri televizorių ir naudojasi kompiuteriais?
Tai nėra blogai, jei vaikai prie ekrano
būna neilgai.
Kiek laiko praleisti prie ekrano yra
saugu?
Iki 2 metų vaikams nereikia žiūrėti
į ekranus iš viso.
Galima tik, kai vyksta vaizdo
pokalbis, pavyzdžiui, su seneliais.
Nuo 3 iki 5 metų vaikams prie ekranų
galima būti 1 valandą per dieną.
6 metų vaikams ir vyresniems prie
„ekranų“ galima būti 2 valandas
per dieną.
Svarbu, kad vaikai ilgiau vaikščiotų,
sportuotų nei būtų prie ekrano.

www.freepik.com

Net maži vaikai
moka naudotis
telefonu,
kompiuteriu, žiūri televizorių.

Ką daryti, jei vaikai priprato žiūrėti
į ekraną per ilgai?
Suaugusieji turi nejungti
televizoriaus ir kompiuterio,
kai vaikas valgo.
Nejungti ekrano ten, kur vaikas
miega.
Kompiuterinius žaidimus pakeisti,
pavyzdžiui, stalo žaidimais.
Laisvu laiku mažiau žiūrėti
į ekraną, daugiau bendrauti,
vaikščioti, sportuoti.
O dabar apie viską smulkiau.
NAUDA. Tiesa tokia, kad „ekranai“ duoda ir
nemažai naudos: vystosi geresni kalbiniai,

problemų sprendimo ir abstraktaus mąsty
mo gebėjimai; geresnis loginis mąstymas;
auga vaiko motyvacija ir gebėjimas išsikelti
tikslus bei dirbti savarankiškai.
ŽALA. Tačiau pastebimos ir žalos: dažniau
skauda galvą, jaučiamas nuovargis, sprando,
kaklo skausmai; trumpėja miegas (reikia iš
jungti 1 val. iki miego). Gali atsirasti priklau
somybė, panašiai kaip nuo narkotikų ir alko
holio. Pastebimas ryšys tarp ilgo buvimo prie
ekrano ir elgesio, emocinių sutrikimų 1,5–5
m. vaikų grupėje. Atkreiptas dėmesys, kad
užsibuvus prie ekranų susilpnėja saviregulia
cija, paaštrėja elgesio problemos, o ilgainiui
tai gali tapti elgesio sutrikimų priežastimi.
KAIP ATPAŽINTI PROBLEMĄ? „Ekranų“ tapo
per daug, jei sunku su vaiku susitarti arba iš
jungus „ekraną“ jis tampa irzlus, piktas, ma
žiau ar blogiau miega.
KĄ DARYTI? Nenaudoti įjungto TV kaip fono
vaiko aplinkoje. Mažinti pramoginių ar žaidi
mų programėlių skaičių ir jas keisti edukaci
nėmis programėlėmis. Miegamajame nelai
kyti televizoriaus ar kitų „ekranų“. Taip pat
visada valgyti be „ekranų“. Judėti ir žaisti
vaikas turi daugiau ir ilgiau, nei sėdėti prie
ekrano. Laisvalaikis, savaitgalis, atostogos
nėra skirtos pabūti daugiau „ekrane“. Suau
gusieji turi rodyti tinkamą pavyzdį ir, išjungę
vaiko „ekraną“, turi išjungti ir savo „ekraną“.
Taip pat reikia nustatyti aiškias taisykles ir jų
laikytis, tartis dėl žiūrėjimo sąlygų iš anksto
ir būtinai apie tai kalbėtis.

Svarbūs Europos kurčiųjų bendruomenei sprendimai
Gegužės 25–29 dienomis Marselyje (Prancūzija) vyko Europos kurčiųjų sąjungos (EUD) renginiai: seminarai, darbo grupės ir Generalinė Asamblėja. EKS darbe dalyvavo 29 valstybių atstovai. Lietuvos
kurčiųjų draugijai atstovavo prezidentas Kęstutis VAIŠNORA ir
Valdybos narys Vytautas VALIAUGA.
Parengta pagal LKD inf.

EUD projektai, seminarai ir darbo
grupės

Projektai. EUD šiemet stebina per ataskai
tinį laikotarpį vykdytų projektų gausa – net 9
projektai. Keli projektai ypač novatoriški, su
siję su vadinamaisiais avatarais, kai siekiama
kurti programas, kurios užtikrintų komunika
ciją per vertimą į ir iš gestų kalbos pasitelkiant
dirbtinį intelektą. Tokių projektų siekiamybė,
kad dirbtinis intelektas mokytųsi, tobulėtų ir
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užtikrintų sklandžią komunikaciją tarp gestų
kalba ir žodine kalba bendraujančių asmenų.
Tačiau projektų vykdytojų patirtis atskleidė,
kad technologijos ir avatarai (dirbtinis inte
lektas) negali lygiavertiškai pakeisti gyvo ges
tų kalbos vertimo (vertėjų).
Taip esą yra todėl, kad gestų kalba yra
gyva kalba, kuria kalbant reikalinga vartoti
veido mimiką, lūpų judesius, judesio kryptį
ir kt., o tai dirbtiniam intelektui per sudėtin

gas iššūkis. Tad kol kas avatarus siekiama
pasitelkti kasdienybėje, kai pokalbiai nesu
dėtingi ir trumpi. Lankantis pas gydytojus,
dalyvaujant teisme ar kitose aplinkose, kur
reikalingas sklandus vertimas, prioritetas
lieka gestų kalbos vertėjo vertimas.
Didelio susidomėjimo sulaukė „Deaf Mu
seums” projektas, kuriuo yra skatinama vals
tybėse narėse kurti nacionalinius kurčiųjų
muziejus, bet įtraukti ir pasaulio bei Europos
kurčiųjų istorijos faktus. Taip pat kurti tokius
muziejus interneto svetainėse (virtualius
muziejus), siejant juos ir su gestų kalbos
mokymusi. Tokių muziejų prieinamumas in
ternete didintų ir informacijos prieinamumą
visuomenei apie kurčiųjų bendruomenę.
Svarbu, kad visa informacija būtų pateik

EUROPOS KURČIŲJŲ SĄJUNGA

K. Vaišnora, I. Chepchina, V. Valiauga.

ta ne tik gestų kalba, bet ir subtitrais bei įgarsinta.
Darbo grupės. EUD kartu su Pasaulio kurčiųjų federacija dalį są
skrydžio laiko skyrė darbo grupėms, kuriose buvo dalinamasi patir
timi, kaip atskirose šalyse pavyko integruoti kurčius karo pabėgėlius
iš Ukrainos ir ką būtų galima daryti geriau. Šiuo metu daugiausiai nuo
karo bėgančių kurčiųjų telkiasi Lenkijoje. Dėl atvykėlių gausos šaly
je susiduriama su didžiuliais sunkumais: trūksta vietų apgyvendinti
žmones, užtrunka dokumentų išdavimas, sunku įsidarbinti.
Daugiausia iššūkių tyko švietimo srityje. Mokyklinio amžiaus
vaikai paprastai nemoka nei tos šalies, į kurią atvyko, gestų kalbos,
nei valstybinės kalbos. Kaip jiems užtikrinti švietimą? Sprendimų tą
dieną nerasta, tačiau Pasaulio kurčiųjų federacija įsipareigojo ieško
ti atsakymų į šį klausimą.
Seminarai. Seminaruose gvildentos pačios įvairiausios temos.
Štai Prancūzijoje susibūrė kurčiųjų politikų organizacija, nes net
keliolika kurčiųjų yra išrinkti į miestų ar rajonų savivaldybių tarybas
arba šiaip aktyviai dalyvauja politinėje veikloje. Temos pranešėjas
akcentavo, kaip yra svarbu vieniems kitus palaikyti, nepaisant to,
kad kurtieji politikai gali būti iš skirtingų partinių stovyklų. Taip pat
ragino perduoti politines žinias ir patirtį jaunimui, skatinti jį įsitraukti
į politiką. Sakoma, jog politika – ne kurčiųjų užsiėmimas, pastebėjo
kalbėtojas ir komentavo, jog išties taip nėra, nes kiekvienas žmogus
yra politiškas, tam tikru klausimu kiekvienas turi savo nuomonę.
Rimčiausia kliūtis, su kuria susiduria kurti politikai – tai gestų
kalbos vertimo paslaugos. Partijos, kviesdamos dalyvauti rinkimuo
se, žadėjo, kad toks prieinamumas bus užtikrintas, tačiau negalėjo
įsivaizduoti, kiek tai kainuos jų biudžetui. Kurtieji politikai turi da
lyvauti susitikimuose su rinkėjais, partijos posėdžiuose, todėl jau
rinkimų metu buvo išnaudotas visas biudžetas, kuris atitinkamai
buvo skirtas visiems vieno miesto kurtiesiems gestų kalbos vertimo
paslaugoms gauti. Partijos, siekdamos neeikvoti savo biudžetų lėšų,
pasinaudojo savivaldybės biudžete numatytomis gestų kalbos verti
mo paslaugoms lėšomis, taip nukentėjo eiliniai kurti piliečiai. Tad
belieka dar kartą pasidžiaugti, kad Lietuvoje veikianti LGK vertimo
paslaugų sistema kurtiesiems daug palankesnė.
Buvusi Europos Parlamento narė Helga Stevens (kurčioji iš Belgi
jos) pasidalino savo politinės karjeros patirtimi ir iššūkiais, su kuriais
jai teko susidurti ne tik dėl kurtumo, bet ir dėl to, kad yra moteris. Kur
čiųjų asociacijas pranešėja ragino į politiką bei savo valdymo organus,
komandas įtraukti ir moteris, užtikrinti įvairovę visais atžvilgiais.
LGBTQ tematikos pranešėja Lea H. Hyldstrup (kurčioji iš Danijos)
EUD eksprezidentas dr. Markku Jokinenas.

EUD Generalinės Asamblėjos dalyviai.

ragino kurčiųjų asociacijas steigti LGBTQ darbo grupes, palaikyti to
kius asmenis. O pačius asmenis drąsino kovoti už savo teises, ne
slėpti seksualinės orientacijos ir tapatybės.
Romelis Belcheris (kurčiasis iš Danijos), kuris yra juodaodis, pa
prašė visų valstybių delegatų pasižiūrėti į šalia sėdinčiojo iš kairės, o
tada iš dešinės, rankas ir paklausė – ką matote? Anot jo, matote tik
baltaodžius. Salėje buvo tik 2 juodaodžiai. Ir klausė: kaip kurčiųjų aso
ciacijos užtikrina juodaodžių asmenų teises? Nemaža dalis delegatų
teisinosi, kad jų valstybėse net nėra juodaodžių kurčiųjų. Kalbėtojas
į tai atsakė: nesvarbu, kad nėra, kiekvienas iš mūsų turime iš anksto
šviesti savo bendruomenę apie juodaodžius, ruošti aplinką, atlikti
namų darbus, kad diskriminacijos galimybė iš anksto būtų išbraukta.
Visas nagrinėtas temas net sunku suminėti. Didžiausias iššūkis
visoms kurčiųjų asociacijoms – kaip paskatinti dalyvauti ir išrinkti į
valdymo organus kuo skirtingesnius žmones, kad būtų užtikrinta įvai
rovė?

Generalinė Asamblėja

Gegužės 28 dieną vyko EUD vadovybės rinkimai. Buvęs EUD pre
zidentas dr. Markku Jokinenas šias pareigas ėjo net dvi kadencijas
iš eilės (dėl pandemijos iš viso net 9 metus), deja, kandidatuoti dar
kartą nepanoro. M. Jokinenas yra ėjęs Pasaulio kurčiųjų federacijos,
Suomijos kurčiųjų asociacijos prezidento pareigas. Pagerbdama iš
einantį lyderį, visa salė net kelias minutes plojo atsistojusi, ne vienas
braukė ašarą.
Buvo išklausytos ir patvirtintos EUD ataskaitos. Naująja EUD pre
zidente išrinkta Sofia Issari (iš Graikijos, buvusi EUD viceprezidentė),
už kurią balsavo 28 valstybės – tai didelis palaikymas. EUD vicepre
zidente tapo Ronit Laquerriere-Leven (Prancūzija), Tarybos nariais:
Paal Richard Peterson (Norvegija), David Buxton (Jungtinė Karalys
tė), Andy Van Hoorebeke (Belgija).
Generalinėje Asamblėjoje Ukrainos kurčiųjų asociacija priimta į
EUD asocijuotos narės teisėmis. Tai reiškia, kad balsavimo teisės netu
rės, bet galės dalyvauti visuose susitikimuose, Generalinėse Asamblėjo
se ir EUD veikloje. Už tokį sprendimą balsavo – 29 valstybės – vieningai!
Ukrainos kurčiųjų asociacijos prezidentė Iryna Chepchina dėko
jo ir sakė, kad netrukus susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru
Zelenskiu ir būtinai perduos žinią, kad Ukrainos kurtieji pirmieji pra
siskynė kelią į Europos struktūras.
2023 m. Generalinę Asamblėją numatyta surengti Stokholme
(Švedija).

Buvę EUD Tarybos nariai dėkoja jam už bendrą darbą.

Prisistato naujoji EUD prezidentė Sofia Issari.
LKD archyvo nuotr.

Baltijos šalių ir Ukrainos kurčiųjų draugijų atstovai.
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UGDYMAS

Tarptautinės konferencijos Vilniuje apie įtraukųjį ugdymą lektoriai ir organizatoriai.

Įtraukusis kurčiųjų ugdymas: EUROPOS ŠALIŲ PATIRTIS
Vaiva JUŠKIENĖ, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė

Gegužės 18 d. LR Seime vyko Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro organizuota tarptautinė konferencija „Mokinių su klausos
sutrikimais įtraukusis ugdymas: Europos šalių patirtis“. Seimo nario
Vytauto Bako globojamame renginyje dalyvavo tarptautinio tinklo
HIPEN (http://hipen.eu/) nariai iš Prancūzijos, Čekijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Rumunijos, Lenkijos, Serbijos, Ispanijos bei Lietuvos
ugdymo įstaigų, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos
kurčiųjų draugijos atstovai. „Akiračio“ skaitytojams siūlome trumpą
konferencijos apžvalgą.
ITALIJA. Turino kurčiųjų instituto atstovas
Enrico Dolza pabrėžė, kad tai, apie ką disku
tuojame ir Lietuvoje, integracija ir įtrauktis – du
skirtingi dalykai. Integracija – pagalbos tei
kimas, įtrauktis – naujos aplinkos kūrimas.
Lietuvoje mes vis dar daugiau kalbame apie
pagalbą, bet ne apie aplinką, o ir aplinką ne
retai suvokiame per siaurai, tik kaip fizinę er
dvę. Italija neteikia pagalbos ar rėmimo, bet
kuria rekomendacijas mokytojams, kaip kurti
tinkamas aplinkas. Rekomendacijų esama ir
Lietuvoje, didesnė problema – kaip jas kuria
me ir ar jos įgyvendinamos.
LENKIJA. Krokuvos kurčiųjų ugdymo
centro atstovė Joanna Siniewicz-Ostrowska
teigė, kad Lenkijos ugdymo įstaigose vis dar
egzistuoja visos formos: ir segregacija, ir in
tegracija, ir įtrauktis. Šiuo metu yra kuriami
specialistų centrai, kurie padeda įgyvendinti
įtraukųjį ugdymą. Iš tikrųjų, Lenkijoje ir Lie
tuvoje mokytojams yra keliami panašūs rei
kalavimai. Kaip ir Lietuvoje, Lenkijoje yra ug
dymo gestų kalba programa. Tai leidžia kiek
koreguoti bendrąsias ugdymo programas,
egzaminų užduotis ir formas pritaikyti kur
tiesiems. Pvz., nėra klausymosi dalies, duo
dama daugiau laiko atlikti užduočiai. Vis tik
atkreiptinas dėmesys, kad visi vaikai mokosi
pagal tą pačią programą, tik kurtiesiems ir
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neprigirdintiesiems mokytojai pritaiko už
duotis ir vertinimo formas.
Pranešėja sakė, kad Lenkijoje mažėja
mokinių specializuotose mokyklose, nors
tėvai mano, kad įtraukusis švietimas neuž
tikrina kokybiško vaikų ugdymo. Jų patirtis
rodo, kad specialiuosiuose ugdymosi cen
truose vaikai jaučiasi geriau, todėl neretai
iš įprastų mokyklų vėl grįžta į juos. Viešnia
iš Krokuvos atkreipė dėmesį, kad Lenkijoje
kurtieji neidentifikuoja savęs kaip girdinčių
jų visuomenės dalies, todėl įprastose moky
klose jie nesijaučia mokyklos dalimi.
Pranešėja pabrėžė, kaip svarbu yra saugi,
padedanti užtikrinti ir identifikuoti tapatybę
aplinka, kurioje mokiniai turi savo bendra
vimo erdvę. Taigi, akivaizdu, kad su Lenkija
einame panašiu keliu ir susiduriame su pana
šiais iššūkiais. Ir mums, ir kaimynams vis dar
reikia didesnio supratimo, kas yra integraci
ja ir kas yra įtrauktis, ir tai turėtų vykti ne tik
mokyklų, bet ir švietimo krypties formuotojų
lygmeniu. Svarbu nepamiršti ir mokytojų ren
gimo, suteikti būsimiems mokytojams reikia
mų žinių ir gebėjimų, kaip dirbti su skirtingų
ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.
RUMUNIJA. Apie Rumunijos patirtis kal
bėjo Dorina Chira, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
mokyklos atstovė. Ir šioje šalyje kurčiųjų ir ne

prigirdinčiųjų vaikų ugdymas vyksta pagal tą
pačią programą, kaip ir įprastose mokyklose.
Programa pritaikoma atsižvelgus į mokinio
vertinimą, t. y., į jo pasiekimus, gebėjimus.
Rumunijoje taip pat esama mokyklų, skirtų
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems
mokiniams. Šių mokyklų programos kiek ki
tokios nei bendrojo ugdymo mokyklų, bet ug
domi tie patys gebėjimai. Ir specialiuosiuose
ugdymosi centruose, ir įprastose mokyklose
dirba tik girdintieji mokytojai. Jie mokosi ges
tų kalbos ir su kurčiaisiais ir neprigirdinčiai
siais vaikais susikalba. Mokytojams rengiami
surdologijos kursai. Gestų kalbos vertėjų nėra
nei centruose, nei mokyklose, tad mokytojai
komunikuoja su vaikais įvairiais būdais, pa
dėdami vieni kitiems. Šiuo atžvilgiu Lietuvoje
situacija yra geresnė, nes kurčiųjų ir neprigir
dinčiųjų ugdymo centruose esama ir kurčiųjų
mokytojų, ir LGK vertėjų. Vertimo paslaugas
besimokantieji Lietuvos aukštosiose moky
klose gauna sąlyginai seniai, o štai Rumuni
joje aukštosios mokyklos paramą kurtiems
pradėjo teikti tik prieš kelerius metus. Tad
daugybę metų kurti rumunai neturėjo gali
mybės studijuoti aukštojo mokslo, nes nebu
vo vertėjų. Tačiau situacija po truputį keičiasi.
PRANCŪZIJA. Dar kitokia situacija Pran
cūzijoje. Kolegos Christine Geffray ir Christophe Kedzia sakė, kad specializuotose cen
truose mokosi apie 12000 mokinių, tačiau šie
centrai yra įprastose mokyklose. Prancūzijoje
įtrauktis – šeimos pasirinkimas. Negalią tu
rinčio vaiko tėvai gali apsispręsti, kaip ir kur
vaikui ugdytis. Buvo minima, kad labai svar
bu, jog mokyklose ir centruose dirbtų logo
pedai, psichomotorikos specialistai. Vaikas
priimamas į mokyklą tik labai smulkmeniškai
išsiaiškinus jo poreikius. Vertinama, kaip vai
kas gali prisitaikyti prie mokyklos, prie numa
tomų ugdymosi veiklų ir būsimų egzaminų, ar
reikės techninės pagalbos.

D. Burkauskienė, V. Juškienė ir S. Beniušienė per pertrauką.

Prancūzai didelį dėmesį ugdymosi proce
se skiria įprasto komunikavimo ir mokymosi
kalbos atskyrimui. Stengiamasi, kad kurtieji,
dirbdami grupėje, galėtų pasirinkti savo gru
pės komunikavimo kalbą. Tai užtikrinti pade
da komunikacijos specialistas.
Pertraukų metu vaikai ne visada turi ver
tėjus ar padėjėjus. Taip yra todėl, kad laiko
masi nuostatos, jog vaikams reikia pabūti ir
be tarpininkų, ir taip mokytis savarankiškai
būti su kitais vaikais.

Sieks būti geriausi
Primename, kad Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla dalyvavo savivaldybės organizuotame edukacinių
erdvių 2022 metų konkurse.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ. Jeign Craig, HIPEN
garbės konsultantė iš Jungtinės Karalystės,
akcentavo, kad įtraukiant vaikus į įprastas
mokyklas reikia pagalvoti, kaip vaikai komu
nikuos. Labai svarbus ir vaikų kalbos lygis, nes
kurčių vaikų kalbos lygis neretai atsilieka nuo
bendraamžių. Todėl Jungtinėje Karalystėje,
kaip ir Prancūzijoje, yra komunikacijos specia
listai, kurie padeda vaikams komunikuoti su
mokytojais ir bendraamžiais pamokoje. Ypač
svarbu nepamiršti vaiko socialinės emocinės
gerovės. Stebėti, ar vaikas turi draugų, su ku
riais gali žaisti, bendrauti. Ar turi sektinų sėk
mingų kurčiųjų pavyzdžių. Ar nėra vienintelis
kurčiasis mokykloje. Dažnai, jei yra vienas
mokykloje, vaikas gali patirti komunikacinę
izoliaciją, tuomet yra neužtikrinama socialinė
emocinė aplinka, kuri labai svarbi vaiko raidai.
Jungtinėje Karalystėje buvo atliktas tyri
mas, kuriuo nustatyta, kad kurtieji vaikai sėk
mingiau mokosi specialiosiose mokyk
lo
se
ar specialiuose skyriuose. Jeign Craig, rem
damasi Jungtinės Karalystės patirtimi, ak
centavo, jog reikia labai gerai apsvarstyti, ar

įtrauktis tikrai mažins ugdymosi išlaidas, ar
valstybė pajėgi užtikrinti tikrąją įtrauktį, o ne
integravimą, ar tai ekonomiškai naudinga ir
pasiruošta kiekvieną mokyklą aprūpinti visa
reikalinga aplinka bei teikti būtiną žmogišką
ją pagalbą? Ji pabrėžė: „Neintegruokite vai
kų į įprastą mokyklą, jei nėra jiems pakanka
mai paramos ir kalbinės aplinkos. Kai tenka
grįžti į specialiąją mokyklą, ir tėvai, ir vaikai
jaučiasi patyrę nesėkmę.“
LIETUVA. ŠMSM atstovė Gražina Šeibokienė patikino, kad kol kas neplanuojama
uždaryti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo
centrų, tačiau bus ieškoma būdų stiprinti
įtraukties į bendrojo ugdymosi įstaigas gali
mybes.
Akivaizdu, kad ne tik Lietuvoje, bet ir ki
tose Europos šalyse kurčiųjų ir neprigirdin
čiųjų ugdymas yra aktualus klausimas. Visi
konferencijos dalyviai sutarė, jog reikia dar
daugiau diskusijų, ir ne tik jų. Būtina atlikti
mokslinius tyrimus ir ieškoti pačių geriausių
būdų ir formų, užtikrinsiančių sėkmingą vai
kų ugdymąsi.

PKNPM archyvo nuotr.

N. Krasniauskienės nuotr.

UGDYMAS

„Akiračio“ inf.

Įstaiga buvo įvertinta kaip geriausiai edukacines erdves kurianti ir jas kūrybiškai ugdymo(si) procese naudojanti mokykla. Kolek
tyvas buvo apdovanotas Panevėžio miesto savivaldybės diplomu.
Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė
redakcijai papasakojo apie dar vieną kolek
tyvo iniciatyvą – įstaiga sieks respublikinio
pripažinimo. Birželio pradžioje mokykloje
jau lankėsi nacionalinė vertinimo komisija. Ji

PKNPM kolektyvas kruopščiai puoselėja įstaigos edukacines erdves.

apžiūrėjo daug metų pedagogų, kitų įstaigos
darbuotojų, savanorių ir mokinių kruopščiai
puoselėjamas edukacines erdves.
Nacionalinio etapo mokyklos nugalėto
jos bus išrinktos ir paskelbtos ne vėliau kaip
rugpjūčio 1 dieną. Jų atstovai bus pakviesti į
tarptautinę konferenciją ir Vilniaus universi
teto Kairėnų botanikos sode spalio 15 dieną

atsiims pelnytus apdovanojimus. Taip pat
rugpjūčio mėnesį po vieną nacionalinio eta
po mokyklų nugalėtojų atstovą bus pakvies
ta į edukacinių erdvių mokymus užsienyje.
Tad laukti rezultatų liko ne tiek ir daug
laiko. Belieka mūsų mokyklai palinkėti
pačių aukščiausių nacionalinio konkurso
įvertinimų ir naujų kūrybinių impulsų.

Nuoširdžiai užjaučiame Jūratę Boguško, jos šeimą ir artimuosius
dėl mylimo Sūnelio mirties.
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomenė

Nuoširdžiai užjaučiame
Galiną Rogačienę
dėl mylimo Brolio mirties.

Nuoširdžiai užjaučiame Ramunę Šveistę, jos šeimą ir artimuosius
dėl brangaus Tėčio mirties.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
pagrindinės mokyklos bendruomenė

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomenė
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MŪSŲ ŽMONĖS

45-eri Nijolės Kaminskienės
LYDERYSTĖS metai

Tiksliau, 45 metai 2 mėnesiai ir 9 dienos – tiek savo gyvenimo
buvo paskyrusi Klaipėdos regiono kurčiųjų bendruomenei
Nijolė KAMINSKIENĖ interviu „Akiračiui“ dieną (birželio 9-oji). Šiemet
Klaipėdos teritorinės valdybos pirmininkė apsisprendė daugiau nesiekti vadovaujamų pareigų. Beveik pusę šimto metų trukusi p. Nijolės
lyderystė ir intriguoja, ir kelia pagarbą, todėl paprašėme pašnekovės
leistis į kelionę laiku atgal, per jos darbo ir kūrybos dešimtmečius.
KNYGOS. „Užaugau teturėdama vieną
lėlę, visi kiti mano žaislai nuo trejų metų buvo
knygos“, – sako pašnekovė. Ir graudindamasi
siunčia padėką į aukštybes savo motinai lie
tuvei ir tėčiui vokiečiui už vaikystėje įskiepytą
meilę knygoms ir jų pagalba suformuotą as
menybę.
LIGA. Šeimos vienturtė iki 7 metų augo
linksma ir guvi mergaitė. O paskui susirgo.
Gydytoja nenustatė ligos, netinkamai gydė
ir vaikas pusei metų atsidūrė ligoninėje. Ten
jai, kovodami už gyvybę (po plaučių užde
gimo išsivystė pleuritas), daktarai gausiai
skyrė antibiotikų. Vaistai pažeidė klausos
nervą, mergaitė visiškai neteko klausos. Jei
ne gydytojų stebuklingu būdu iš Vakarų gau
ta kažin kokia tabletė, kažin ar būtų iš viso iš
ligos patalo pakilusi.
MOKSLO METAI. Dėl savo gabumų ir ži
nių net ir visai apkurtusi mergaitė pelnė
galimybę mokytis Kauno neprigirdinčiųjų
mokykloje. Atliko žinių patikrą ir įrodė, kad
verta būti perkelta į antrą klasę. Pamokose
tuomet buvo mokoma lietuvių kalba, už ges
tų vartojimą vaikus bausdavo. Nijolei gauti
per nagus bent iš pradžių negrėsė, gestų
ji nemokėjo. Tačiau per pertraukas vaikai
slapčiomis tarpusavyje kalbėjosi gestais,
pritrūkę esamų, kūrė savus. Klaipėdietei pri
reikė laiko suprasti, apie ką kalbasi bendra
amžiai, tad iš pradžių laikėsi atokiai, buvo
mažumėlę vieniša. Vėliau viskas pasikeitė,
pritapo, išryškėjo jos lyderės savybės. Šian
dien moteris dėl to, kad mokytojai taip lenkė
prie lietuvių kalbos, jokių priekaištų neturi,
priešingai, jaučiasi labai jiems dėkinga.
PIRMOJI DARBOVIETĖ. Kaune mergaitė
praleido 12 metų, bet visada svajojo grįžti
į Klaipėdą. Baigusi mokslus, taip ir padarė.
Nuo darbo tuomečiame Klaipėdos buitinio
aptarnavimo kombinate jo vadovai atkalbė
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jo, motyvuodami, kad su įnoringais klientais
kurčiai mergaitei bus sunku susikalbėti. O
štai AB „Šatrijos“ filiale darbo vieta atsirado,
bet irgi su išlyga. Gerą kurčio jaunimo vardą
čia buvo spėjusi suteršti mergina, kuriai esą
ne darbas rūpėjo, o kavalieriai, kurie pas ją
į įmonės teritoriją lipo net per langus. Ban
domajam laikotarpiui priimta Nijolė netru
kus paneigė neigiamas nuostatas. Po pusės
metų darbo pelnė aktyviausios ir geriausios
jaunosios darbuotojos apdovanojimą.
VISUOMENINĖ VEIKLA. Ten dirbo ir nepri
girdinti moteris a. a. Biruta Šiparienė. Ji pa
skatino lankytis kurčiųjų susirinkimuose. Juos
rengė tuometė Šiaulių tarprajoninių kultūros
namų direktorė Genė Adomaitienė, mat Klai
pėdos regionas priklausė Šiaulių TV. Ir pa
čios moterys kaip deputatės ne kartą vyko į
Šiaulius. Taip mergina įsitraukė į visuomeninį
gyvenimą. Iš Vilniaus į Klaipėdą periodiškai
atvykdavo LKD pirmininko pavaduotojas Hen
rikas Juchnevičius, faktinis šalies kurčiųjų ben
druomenės vadovas (sovietiniais metais LKD
vadovavo komunistų partijos paskirtas žmo
gus, dažniausiai visai svetimas kurtiesiems
– aut. pastaba). Labiausiai merginą stebino,
kad Klaipėdos mieste gyvena daug kurčiųjų.
Anksčiau gatvėje ji niekad jų nebuvo sutikusi.
LKD PASIŪLYMAS. 1976 m. pabaigoje ją
ir B. Šiparienę iškvietė direktorė. Kiek mote
rims buvo streso: ką jos padariusios ne taip?

Asmeninio albumo nuotr.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Nijolė Kaminskienė.

O ten jų laukė H. Juchnevičius. Jis atvyko
pasiūlyti įkurti atskiras nuo Šiaulių regiono
kurčiųjų organizacijas. B. Šiparienei numatė
Klaipėdos tarprajoninės valdybos pirminin
kės, p. Nijolei pasiūlė tarprajoninių kultūros
namų direktorės pareigas.
Abi moterys jautėsi sutrikusios. P. Nijolė
tikino, jog jau buvo visiškai prisitaikiusi prie
nelengvo darbo įmonėje. („Mokėjau siūti,
linksmai gyvenau, pokyčių nenorėjau.“). Be
to, jų šeimoje ir to meto visuomenėje nebuvo
priimta lakstyti iš darbo į darbą, kas dabar ne
būtų jokia keistybė. Todėl jos išsiderėjo laiko
apmąstyti pasiūlymą ir išgavo pažadą, kad į
naujas pareigas eis perkėlimo tvarka, kad pa
norėjusios galėtų grįžti į ankstesnę darbovietę.
PRIE KLAIPĖDOS KULTŪROS LOPŠIO.
Įkurdino LKD abi vadoves viename Šermukš
nių g. 25 kabinete, pastate, kur ir dabar randa
si uostamiesčio kurčiųjų klubas. Kitas kabine
tas buvo skirtas specialistams: buhalterei, ka
sininkei, vertėjams, instruktorei. Jų kabinete
stovėjo krosnis, ja ir šildė patalpas. Likusioje
namo dalyje dar ilgokai gyveno miestiečiai.
Darbo keitimą p. Nijolė prilygino tam
tikrai avantiūrai, nes iš pradžių labai trūko
lyderystės išmanymo. Bet LKD darbo pasiū
lymas ir intrigavo. Šokti, vaidinti ir dalyvauti
varžybose aktyviai merginai labai patiko.
Dabar šias veiklas organizuoti ji galėjo dar ir
pagal savo išmanymą.

Klaipėdos saviveiklininkai po koncerto Valakupių reabilitacijos centre.

2021 m. LKD meno šventėje Marijampol

H. Juchnevičius nepaliko moterų likimo
valiai. Ir toliau lankė, konsultavo. P. Nijolei
atvežė spausdinimo mašinėlę, kurią moteris
išsaugojo iki šių dienų. Mūsų herojė tuomet
prisipirko raštvedybos knygų, mokėsi teisin
gai surašyti dokumentus. Moterys buvo atsa
kingos ne tik už Klaipėdos miestą ir rajoną, jų
kompetencijai buvo priskirti Skuodas, Taura
gė, Kretinga, Plungė, Šilalė, Palanga. „Kur rei
kėjo pagalbos, ten ir važiuodavome“, – sakė
pašnekovė.
VARŽYTUVĖS. „Tuo metu visoje šalyje
vyko socialistinis lenktyniavimas. Kadangi
Vilniaus ir Kauno kurčiųjų bendruomenės
buvo didelės ir stiprios, jos varžėsi tarpusa
vyje. O Panevėžys, Šiauliai ir Klaipėda – savo
atskiroje grupėje. Buvo vertinama, kas dau
giau surengė susitikimų, paskaitų, varžybų,
išvykų, ekskursijų ir pasirodymų. Gal dabar
tinei kartai, – svarstė pašnekovė, – atrodys
keista, bet tuomet į socialistinį lenktyniavi
mą žiūrėjome rimtai. Patirdavome nemenką
stresą siekdami pirmos vietos. Antra vieta
buvo „nieko ypatingo“, o trečiąją pelniusieji
jausdavosi nelaimingi. Už socialistinio lenk
tyniavimo organizavimą atsakingas buvo
LKD darbuotojas a. a. Stasys Linkevičius.“
MENO ŠVENČIŲ PIRMTAKĖS. „Tada taip
pat buvo rengiamos LKD meno saviveiklos
šventės, tik buvo vadinamos ataskaitiniais
vakarais. Dalyvaudavo daug kolektyvų. Ypač
jauni žmonės buvo aktyvūs. Vien Klaipėdoje
veikė tautinių, ritminių šokių, imituojamųjų
dainų kolektyvai. Tik vėliau, laisvoje Lietuvo
je, šokėjų gretos ėmė retėti. Na, o geriausiai
Klaipėdai sekėsi sporto varžybose, turistiniuo
se sąskrydžiuose, taip pat neblogai ir meno
šventėse“, – komentavo N. Kaminskienė.
SAVIUGDA. „Kol nebuvo pradėti rengti se
minarai, mokiausi iš knygų ir pati savęs, – atvi
ravo mūsų herojė. – Kai prisikaupdavo klausi
mų, į kuriuos atsakymų negalėjo duoti knygos,
pasiimdavau vertėją ir eidavome į paštą, kad
ten užsisakytume telefono pokalbį su Vilniu
mi. Jei pamiršdavau ką nors aptarti – šaukštai
po pietų. Tuo metu tokios įstaigos, kaip mūsų,
laidinių telefonų neturėjo, o mobilieji – gal net
mokslininkų fantazijose neegzistavo“, – panar
dino į to meto darbo sąlygas p. Nijolė.
BENDRYSTĖS PAIEŠKOS. „Iš pradžių

mane supo nauji žmonės, vieni kitų nepa
žinojome, supratimai apie gyvenimą, elgesį
visų buvo skirtingi. Reikėjo laiko susistyguo
ti. Aišku, viską palengvino bendri pomėgiai
ir jaunystės nerūpestingumas. Gal nemalo
niausias tų laikų prisiminimas – tai būtiniau
sių prekių stygius, dėl kurio pasimatydavo
ir tamsioji žmogaus prigimties pusė. Gauna
profsąjunga vieną taloną, pvz., lygintuvui
pirkti, ir vyksta dėl jo karas tarp žmonių“, –
atsiduso pašnekovė.
POKYČIŲ PRADŽIA. „Kol supratau, ką
reikia daryti dėl didesnės bendruomenės
sėkmės ir gerovės, kol subrendau priimti ir
mylėti visus bendruomenės žmones, prasi
dėjo pokyčiai. B. Šiparienė grįžo atgal į fabri
ką užsidirbti didesnę pensiją, TV pirmininke
tapo Stefanija Dubinskienė. Jai pradėjus eiti
pareigas netrukus buvo rinkimai. Juos lai
mėjo Arnestas Karpauskas, kurio kandidatū
rą labai palaikė ir LKD“, – viską aiškiai, tarsi
tai būtų buvę vakar, prisiminė moteris.
REORGANIZACIJA. 1992 m. regioniniai
kurčiųjų kultūros namai ir TV buvo apjungti
į vieną organizaciją. P. Nijolė tapo Klaipėdos
TV pirmininko pavaduotoja kultūros reika
lams. Pasak pašnekovės, ją „žemesnės“ pa
reigos visiškai tenkino, kad tik nereikėtų rū
pintis socialiniais reikalais, kuriems ji manė
esanti nesutverta. Tačiau žmogus planuoja,
o Dievas juokiasi.
SOCIALINIAI KLAUSIMAI „PASIVIJO“. „At
sitiko taip, kad A. Karpauskas gavo išeiti, –
nesileisdama į detales, pasakojimą tęsė N.
Kaminskienė. – Mane įkalbėjo būti laikinąja
vadove. Nebuvau patenkinta. Labai ėmiau į
galvą, kaip padėti žmonėms, kaip pagerinti
jų buitį, gyvenimą. O klausimų buvo įvairiau
sių. Atsimenu, kiek privargau vien bandyda
ma senjorei padėti susitaisyti šaldytuvą. Ji
ateidavo ir ateidavo dėl to paties. Teko sem
tis psichologinių žinių, mokytis bendravimo
meno, ugdytis kantrybę. Nemėgau 10 kartų
kartoti to paties. Tačiau naujos pareigos pri
vertė išmokti neužsiputoti, kantriai aiškinti,
visada įžvelgti ir šviesiąją reikalo pusę.“
Ir ponia Nijolė išmoko, apsiprato esamo
se pareigose. Štai pavyzdys. Interviu dieną
apsilankė bendruomenės narys, kuris 20
savo gyvenimo metų praleido kaip pasakė

Užimtumo būrelio nariai ir jų vaikai su darbeliais.

čios žiogas vasarą. Anksčiau ji turbūt būtų
pradėjusi moralizuoti, klausti, kur jis buvo
anksčiau, dabar 3 valandas praleido kalbė
damasi vis apie tą patį ir liko rami, pozityvi.
PALYGINIMAI NEVIENAREIKŠMIAI. Dar
pašnekovė atkreipia dėmesį, kad anksčiau
žmonės nedrąsiai reikšdavo savo nuomonę,
dažnai ją pasilaikydavo sau. Dabar sako vis
ką, ką galvoja. Ir gerai tai esą, ir nelabai. Štai
neseniai uostamiesčio jaunimas buvo užga
vęs senjorus. Senų žmonių gestai primityvo
ki. Jaunimas neteko kantrybės, esą senjorai
yra stabdys pereinant prie bendravimo vien
gestų kalba. P. Nijolė pyktelėjo: taip negali
ma. Visiems po saule turi būti vietos ir visų
poreikiai verti dėmesio ir pagarbos. Tačiau
dabar, anot jos, santykiai normalizavosi.
Tiesa, pokyčiai vis spartesni. Anksčiau
kurčiųjų traukos centras buvo vienas – kur
čiųjų klubas. Dabar sportininkai, senjorai,
jaunimas renkasi kas sau. Anuomet mokėti už
narystę reikėjo tik teritorinei valdybai, dabar
nario mokestį renka kiekviena organizacija.
Praeityje kurtieji turėjo galimybę bend
rauti tik susitikę gyvai. Dabar jaunimas gali
mėnesiais nesusitikti, bet bendrauti kasdien.
Anksčiau patys kūrė kolektyvines linksmybes,
dabar daugiausiai naudojasi interneto teikia
momis pramogomis. Per tą naršymą esą tapo
apatiški, aptingo. Gerai, kad bent ekskursijos
ir sportas dar domina.
SANTVARKOS PRANAŠUMAI. Vis dėlto
dabartinio ir ankstesnio gyvenimo negalima
nė lyginti, mano N. Kaminskienė. Galimybės
faktiškai neribotos: keliauk, veik, pramogauk.
O štai ji pati už Sovietų Sąjungos ribų pirmą
kart išvyko tik 1981 metų lapkritį, į tuometinę
Čekoslovakiją (dabar tai 2 valstybės: Čekija ir
Slovakija). O kai 1990 m. su sportininkais nu
vyko į Vokietijos Federacinę Respubliką, tikrai
vakarietišką šalį, žado neteko: vien kokį įspū
dį padarė miestelio dydžio prekybos centrai,
kuriuose apsipirkti nebuvo jokių eilių.
LINKĖJIMAI. „Linkiu būti aktyviems, to
lerantiškiems ir empatiškiems, gerbti vie
nam kitą, matyti grožį ir gėrį, neskirstyti
žmonių į jaunus ir senus. Daugiau gėlių, sau
lėtų dienų ir kad, telefonus atidėję į šalį, su
sitiktume pabendrauti gyvai“, – atsisveikino
linkėjimais N. Kaminskienė.

2016 m. po apsilankymo Arklio muziejuje.
Klaipėdos TV archyvo nuotr.

lėje.

MŪSŲ ŽMONĖS
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Po rinkimų: N. Kaminskienė ir J. Buinickas.

Asmeninio albumo nuotr.

Julius su žmona Laima ir sūneliu Pauliumi.

Krepšinis – vienas iš smagiausių laisvalaikio užsiėmimų.

Pažintis su naujuoju Klaipėdos
TV pirmininku					
Šiemet vyko Lietuvos kurčiųjų draugijos 5 teritorinių valdybų (TV)
ataskaitinės rinkiminės konferencijos. Trijų iš jų ilgamečiai vadovai apsisprendė daugiau nesiekti pirmininko posto. Juos keičia nauji lyderiai.
Šiandien pažindinamės su Juliumi BUINICKU, jam kurčiųjų bendruo„Akiračio“ inf.
menė patikėjo Klaipėdos teritorinės valdybos vairą.
36 metų lyderio, pagal išsilavinimą biuro
įrangos operatoriaus, sąskaitoje – 14 metų va
dybininko darbo patirtis, taip pat jis yra Klai
pėdos kurčiųjų reabilitacijos centro projekto
vykdytojas. Dar ilgiau, 20 metų, Julius yra
Klaipėdos kurčiųjų sporto klubo „Šermukš
nis“ narys ir ilgametis klubo tarybos narys.
Jam patinka žaisti krepšinį. Aukščiausias as
meninis pasiekimas – 1 metų trukmės atsto
vavimas šalies kurčių vyrų rinktinei, šiuo metu
Julius žaidžia už „Šermukšnio“ klubą. Julius
taip pat yra buvęs Lietuvos kurčiųjų sporto
komiteto valdybos narys, antrą kadenciją yra
renkamas LKD suvažiavimo delegatu.
Dar vienas jo pomėgis – ekskursijų orga
nizavimas. Iki pandemijos Klaipėdos kurčiųjų
bendruomenei jis surengdavo bent dvi eks
kursijas per metus. Julius save vadina laimin
gu sutuoktiniu ir tėvu. Su žmona Laima augi
na 1,5 metų sūnelį Paulių.
Kandidatuoti į dabartines pareigas jį pa
skatino bendruomenė, o sprendimą siekti
pirmininko posto sakosi priėmęs paskutinę
akimirką, prieš pat rinkimus. J. Buinickas TV
pirmininko poste žada lygiuotis į savo pirm
takę Nijolę Kaminskienę, kuria bendruome
nė labai pasitiki.
Tarp artimiausių naujojo pirmininko
siekių – atnaujinti Klaipėdos KRC pastatą ir

suvienyti Klaipėdos jaunimo kurčiųjų orga
nizacijos, kurčiųjų sporto klubo „Šermukš
nio“, LGKVC Klaipėdos teritorinio skyriaus,
Klaipėdos apskrities tėvų bendrijos „Aidas“
jėgas kurčiųjų bendruomenės labui. Taip
pat savo laiką ir dėmesį tolygiai paskirstyti
visiems rajonams ir miestams: Klaipėdos,
Tauragės, Šilutės, Šilalės, Jurbarko, Kretin
gos, Palangos, Skuodo.
J. Buinickas džiaugiasi labai motyvuota
Klaipėdos teritorinės valdybos taryba, į kurią
išrinkti: Nina Šamakova, Faustas Simaitis,
Marius Andrijauskas ir Rita Navitskė. Tiki, kad
su šiais žmonėmis pavyks daug nuveikti. Ta
čiau dviračio išradinėti neketina: pirmiausiai
tęs Nijolės Kaminskienės darbus ir tai, kas su
planuota.
Šiuo metu aktyviausia bendruomenės da
limi pirmininkas įvardina senjorus. Sieks ska
tinti, kad prie jų jungtųsi darbingo amžiaus
asmenys ir jaunimas. „Svarbu išsaugoti ir gau
sinti bendruomenę, – sakė J. Buinickas. – Todėl
artimiausiu metu ketinu kalbėtis su žmonėmis,
kurie nėra aktyvūs, bet yra mūsų nariai. Labai
svarbi jų nuomonė, pastebėjimai, ko trūksta,
kad jie dalyvautų bendruomenės gyvenime.
Ir dar reikia aktyviau skleisti informaciją apie
Klaipėdos kurčiųjų bendruomenės renginius ir
LKD įvykius.“

LGK – ir Vilniaus universiteto studijų programoje
Mūsų skaitytojai domėjosi, ar tiesa, kad Vilniaus universitete mokomų užsienio kalbų šeimą papildė lietuvių gestų kalba. Ir, jei taip,
kodėl kurčiųjų leidinys delsia apie tai parašyti. Iš tikrųjų, tokios studijos VU nuo praėjusio rudens vyksta. Šiandien pildome skaitytojų
pageidavimą. Apie mus dominančią studijų programą sutiko papasakoti Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakulteto Literatūros,
kultūros ir vertimo tyrimų instituto (LKVTI) profesorė, Vertimo
studijų programų komiteto (SPK) pirmininkė Jonė GRIGALIŪNIENĖ
ir vertimo studijų programos lektorė, LKD bendruomenės atstovė
Kalbino Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
Nijolė PIVORIENĖ.
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Profesore, prašytume pristatyti mus dominančią programą.
LKVTI Vertimo studijų katedra vykdo ver
timo bakalauro ir vertimo magistrantūros
programas. Svarbiausias vertimo tikslas – už
tikrinti skirtingomis kalbomis bendraujančių
žmonių susikalbėjimą, patikimą jų komuni
kaciją žodžiu arba raštu. Kadangi gyvename
Lietuvoje, visų pirma rengiame būsimuosius
vertėjus iš kai kurių užsienio kalbų į lietuvių
kalbą ir iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas.
Bakalauro studijų programoje pagrindinė
užsienio kalba yra anglų, nes vertimų iš anglų

Jonė Grigaliūnienė.

kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į an
glų kalbą poreikis yra didžiausias (prisiminki
me kad ir interneto svetaines). Bet vertėjams
keliamas reikalavimas mokėti daugiau nei
vieną užsienio kalbą, todėl į bakalauro prog
ramą įstoję studentai yra mokomi ir antrosios
užsienio kalbos. Nors lietuvių gestų kalba
nelaikytina užsienio kalba, dauguma žmonių
jos nemoka, todėl ir mūsų programoje jos
mokomasi kaip antrosios kalbos.
Antrosios užsienio kalbos įstojusieji į verti
mo bakalauro studijas mokosi 7 semestrus ir
paprastai pagal Europos kalbų metmenis pa
siekia B2 lygį. Bet kiekvienais metais įstojusieji
mokosi ne tos pačios antrosios kalbos. Kalbų
daug, todėl vykdome Lietuvos rinkai svarbiau
sių kalbų rotaciją: kas ketveri metai tai gali būti
italų, ispanų, latvių, norvegų, prancūzų ar vo
kiečių kalba. Pavyzdžiui, šiais metais paskelb
tas priėmimas į vertimo bakalauro programą
su prancūzų, rusų arba kinų antrąja kalba. Sto
jantieji gali pasirinkti. Taigi, po trejų metų gali
me tikėtis, kad vėl bus skelbiamas priėmimas į
programą su lietuvių gestų kalba.
Vertimo bakalauro studijų programa su
daryta piltuvėlio principu: per pirmuosius
dvejus metus daugiausia valandų skirta anglų
ir antrosios kalbos įgūdžių stiprinimui pama
žu pereinant prie vis didesnio vertimo dalykų
krūvio. Pirmame ir antrame kurse antrosios
kalbos mokomasi 3 kartus per savaitę (96
kontaktinės valandos per semestrą), o nuo
trečio kurso – du kartus per savaitę (64 val.
per semestrą). Trečiame kurse jau pradedama
ir versti. Tiek pat valandų skiriama ir lietuvių
gestų kalbai. Tai didžiausias antrajai kalbai
skiriamas valandų skaičius Filologijos fakul
tete. Dabartiniai pirmakursiai, kurie lietuvių
gestų kalbos pradėjo mokytis įstoję į mūsų
programą, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo, mokysis
vertimo tarp lietuvių k. ir lietuvių gestų k. Gali
būti, kad sėkmingiausiai studijavę studentai
norės tobulinti savo vertimo įgūdžius, o mo
kėdami anglų kalbą galės bandyti versti tiesio
giai iš anglų k. į lietuvių gestų kalbą, taip padė
dami kurtiesiems suprasti ne tik lietuvių, bet
ir anglų kalba sakomą tekstą. Manyčiau, kad
versti atvirkščiai, t. y. iš lietuvių gestų kalbos į
anglų kalbą, dar reikėtų mokytis papildomai.

Asmeninio albumo nuotr.

Asmeninio albumo nuotr.
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Nijolė Pivorienė.

Kokie veiksniai lėmė, kad studijų programoje pagaliau atsirado ir LGK dalykas?
Diskusijų apie galimybę abiturientams
pasiūlyti lietuvių gestų kalbą kaip antrąją
buvo ir anksčiau, bet kadangi lietuvių gestų
kalbos vertėjus rengia Vilniaus kolegija, ne
buvome tikri dėl tokio poreikio. Pandemijos
metu gestų kalbų vertėjai tapo labai matomi,
jų darbo poreikis taip pat išaugo. Paaiškė
jo, kad lietuvių gestų kalbos vertėjų trūksta.
Iniciatyvos ėmėsi Lietuvos kurčiųjų draugija,
ypač jos prezidentas Kęstutis Vaišnora. Jis
kreipėsi į Filologijos fakulteto vadovus ir pra
sidėjo diskusijos, kaip idėją paversti realybe.
Kurso programos planavimas ir parengimas
truko pusę metų. Padėjo LGK dėstytoja Nijo
lė Pivorienė, sutikusi parengti kurso aprašą ir
dabar sėkmingai mokanti 8 studentų grupę
šios kalbos. Deja, šiuo metu universitete nėra
galimybės pasiūlyti vertimo studijas kurtie
siems, nes būtų neįmanoma gestų kalba dės
tyti visus dalykus. Tačiau dar po trejų metų
Lietuvos kurtieji gali tikėtis profesionalios
pagalbos iš mūsų programą baigusių vertėjų.
Prašytume apžvelgti pirmųjų studijų metų
rezultatus.
Viskas vyksta kaip planuota. Visi LGK kaip
antrosios kalbos studijas pasirinkę studentai
labai stengiasi, nuoširdžiai dirba, todėl ir dvie
jų pirmųjų sesijų rezultatai yra geri. Vertimo
SPK puikiai vertina kolegės Nijolės Pivorienės
darbą, nes ji yra patyrusi dėstytoja, gebanti
sudominti studentus LGK studijomis, skirianti
jiems daug dėmesio ir pagalbos. Gali būti, kad
ateityje jai talkins ir taikomosios kalbotyros
programą baigusi magistrantė Ieva PečiulytėSilaeva, studijavusi su LGK vertėjo pagalba ir
ką tik apgynusi magistro darbą tema „Kalba ir
tapatybė Lietuvos kurčiųjų bendruomenėje“,
arba Andželika Teresė, taip pat taikomosios
kalbotyros magistrantūros absolventė, prieš
keletą metų apgynusi darbą „Meninės raiškos
priemonės lietuvių gestų kalboje“.
Nijole, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojų sąraše yra ir Jūsų pavardė.
Kaip jame atsidūrėte, koks vaidmuo Jums
patikėtas, kokie tikslai suformuluoti?

Pačios programos rengime nedalyvavau.
Tačiau kad apie tokią svarstoma, žinojau. Ga
liausiai prieš pat 2021 m. rudens semestro pra
džią VU pradėjo ieškoti LGK lektoriaus, kreipėsi
į LKD. Prezidentas K. Vaišnora – į mane. Tuo
metu buvau susiplanavusi kitokias veiklas, to
dėl apsispręsti nebuvo lengva, bet, apsvarsčiusi
visus už ir prieš, sutikau dirbti. Šiuo metu esu
vienintelė klausos negalią turinti lektorė, dės
tanti LGK dalyką šioje programoje.
Pagrindinis mano tikslas yra išmokyti stu
dentus LGK leksikos, gramatikos ir gebėjimo
laisvai bendrauti LGK, kai jie turės tvirtą pa
grindą, bus galima pereiti prie LGK vertimo.
Iš pradžių rudens semestro sąrašuose buvo
10 studentų, tačiau jau nuo pat semestro pra
džios mano paskaitas lankė 9, vėliau vienas
studentas pasitraukė, supratęs, jog pasirinko
netinkamą programą. Dabar mano dėstomo
dalyko užsiėmimus lanko 8 studentai.
Ar galėtumėte palyginti vertimo studijų prog
ramą Vilniaus kolegijoje (VIKO) ir Vilniaus
universitete (VU)? Ar visą bakalauro studijų
laiką bus mokoma LGK?
Man sunku būtų lyginti, nes VIKO dėstau
vertimą, o VU vedu LGK paskaitas. Galiu tik
pasakyti, kad per metus VU studijų programo
je pirmame kurse LGK dalykui buvo skirta 192
valandos, t. y. 3 paskaitos per savaitę: po ly
giai valandų rudens ir pavasario semestruose.
Palyginti su Vilniaus kolegija, tai nėra daug.
Mano studentai mokysis lietuvių gestų kal
bos 7 semestrus. LGK dalykui kiekviename se
mestre skirta po 5 kreditus. Kiek iš to laiko bus
skirta LGK vertimui, kol kas negaliu pasakyti.
Peržvelgdama studentų lankomas kitų dalykų
paskaitas, atkreipiau dėmesį, kad jie turi ne
mažai teorinių ir praktinių pirmosios užsienio
kalbos paskaitų. Atrodo, kad jie jau pirmame
kurse yra intensyviai mokomi, kaip pasirink
ti tinkamą vertimo strategiją, tad galimai jau
dabar studentai netiesiogiai gauna žinių, kurių
prireiks ir mokantis perteikti informaciją tarp
lietuvių ir lietuvių gestų kalbų.
Ar esate patenkinta studentų pažanga?
Džiaugiuosi aktyviu studentų dalyvavimu
paskaitose, atsakomybės jausmu. Jei kas iš
jų negali dalyvauti paskaitoje dėl asmeninių
priežasčių ar ligos, asmeniškai praneša. Esu
patenkinta ir tuo, kaip studentai atlieka sa
varankiškus darbus. Pirmame kurse studen
tų savarankiškas darbas daugiausiai buvo
kurčiųjų vaizdo įrašų stebėjimas ir analizė.
Pora studentų, galiu patvirtinti, jau išmoko
gestų kalbos pagrindų, nemažai sunkių ges
tų kalbos frazių bei posakių. Abiejų semestrų
pabaigoje studentai laikė LGK dalyko egzami
nus. Rezultatai neblogi.
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Neįgaliojo vežimėlis V. Karaliūnaitei pamatyti pasaulio nesutrukdė.

Vilma baidarių žygyje su bendraminčiais.

V. KARALIŪNAITĖ: „Kai įveiki baimę,
viskas tampa ĮMANOMA“

Laima LAPĖNIENĖ

„Ji – labai stipri moteris“, – taip panevėžietę Vilmą KARALIŪNAITĘ
(50) apibūdino Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro (PKRC) vadovė
Otilija Kolodenskytė-Di Fazio. Ir vargu ar kas tuo suabejotų, bent
trumpai pabendravęs su Vilma.
Gimusi kurčia, artėjant pilnametystei sė
dusi į neįgaliojo vežimėlį, mergina sugebėjo
nepalūžti. Dabar, pozityviai į pasaulį žvelgian
ti, tvirtą nuomonę įvairiais klausimais turinti
ir ją nevengianti išsakyti moteris, yra aktyvi
Lietuvos kurčiųjų draugijos ir PKRC valdybos
narė, tarptautinių renginių organizatorė ir
dalyvė. Savarankiškai išmokusi anglų ir tarp
tautinę gestų kalbas, Vilma atvėrė sau neribo
tas galimybes bendrauti su pasauliu, o ką tik
išlaikytos teisės ir įsigytas automobilis leidžia
nuo nieko nepriklausyti ir laisvai judėti.
Priėmusi savo likimą kaip duotybę, Vil
ma sako: „Esu atvira, drąsi, nebijau iššūkių,
visko imuosi, niekada nesigėdiju klausti.“ O
burtažodis, padedantis jai įveikti sunkumus
bei atverti sau galimybes, susideda iš keturių
stebuklingų žodžių: galiu, noriu, man reikia.
Tačiau moteris pripažįsta, kad kelias,
kuriuo ėjo iki tol, kol sustiprėjo jos dvasios
sparnai ir išaugo stiprybės kalnas, ne kartą
buvo aplaistytas ašaromis, pažymėtas kan
čia ir bemiegėmis naktimis.

ji visai negalėjo bendrauti su aplinkiniais.
Tačiau tai išsisprendė, kai motina dukrą ati
davė į kurčiųjų darželį Vilniuje.
Paklausta, ar nebuvo baisu mažytei, vos
dvejų metukų, likti vienai be tėvų su sveti
mais žmonėmis, mūsų herojė prisipažino,
kad iš pradžių buvo daug ašarų. Bet globoja
ma labai nuoširdžios auklėtojos, šalia esant
likimo draugų, su kuriais galėjo bendrauti,
netrukus ji apsiprato, tapo gera ir lengva.
„Pripratau ir atrodė, kad viskas taip ir turi
būti“, – sakė Vilma.
Po darželio tuometis Švietimo centras
mergaitę nukreipė mokytis į Telšių kurčiųjų
mokyklą, bet Vilmos mama dėjo daug pastan
gų ir išsikovojo, kad dukra mokytųsi Vilniaus
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykloje. Jos visi
vilniečiai darželio draugai pradėjo mokslus
nuo pirmos klasės, Vilma dėl savo gabumų
iš karto buvo priimta į antrą klasę. Mergaitė
svajojo ten įgyti ir vidurinį išsilavinimą, bet dėl
finansinių sunkumų šeimoje, baigusi devynias
klases, grįžo į Panevėžį ir įsidarbino PKRC.

Vaikystė toli nuo namų

Dar vienas likimo smūgis

Dėl to, kad gimė kurčia, Vilma nei vaikys
tėje, nei paauglystėje labai skaudžių išgyve
nimų nepatyrė. Dukros negalia buvo mamos
rūpestis ir skausmas, nes klausos negalią tu
rinčių žmonių nei šeimoje, nei giminėje dau
giau nebuvo. Problema iškilo Vilmai pradė
jus lankyti Panevėžio girdinčiųjų darželį, nes
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Po metų, baltai žydinčią gegužę, įvyko
tai, kas pakeitė visą Vilmos gyvenimą. Darbe,
smarkiai sušalusi, mergina susirgo stuburo
smegenų uždegimu. Neįtardama nieko blogo,
Vilma visą savaitę, turėdama temperatūros,
pragulėjo namuose. Situacijai negerėjant,
išsigandusi motina iškvietė medikus, kurie

nustatė, kad jaunai merginai paralyžiuotos
kojos. Nors ir labai vylėsi, bet trys mėnesiai,
praleisti ligoninėje, Vilmos ant kojų jau nebe
pastatė.
„Aš vis tikėjausi, kad galbūt dar vaikš
čiosiu, tačiau žlugus paskutinėms viltims,
negalėjau sulaikyti ašarų. Nuo tada jau 33
metai, kai sėdžiu neįgaliojo vežimėlyje“, –
atviravo moteris. Dėl tokios padėties iš pra
džių ją slėgė kančia ir gėda. Pirmąją stipry
bės dozę suteikė tokio paties likimo draugai.
Sanatorijoje, kur jai buvo taikomas reabilita
cinis gydymas, Vilma sutiko daug girdinčių
žmonių, kurie dėl įvairių sveikatos sutrikimų
ar traumų taip pat buvo prirakinti prie neį
galiojo vežimėlio. „Tai buvo geri žmonės, jie
mane kėlė iš uždarumo ir kančios. Aiškino,
drąsino ir aš po truputį stiprėjau ir vadavausi
iš mane slėgusios nelaimės ir vienatvės. Taip
vėl pradėjau bendrauti, medikų padedama,
dariau pratimus ir jaučiausi truputėlį drą
siau“, – pasakojo pašnekovė.
Pasak jos, jaunystėje jai atrodę, kad, pri
rakinta prie vežimėlio, ji daug ko negalėsian
ti, daug ko teks atsisakyti. Tačiau stiprybės ir
užsimiršimo dėl ją ištikusios tragedijos jau
na mergina ieškojo ir rado ne tik žmonėse,
bet grožinėje literatūroje.
Nugalėjo vandens baimę ir išmoko plaukti.

Asmeninio albumo nuotr.

KURTIEJI PLIUS

?

2018 m. Vilma inicijavo Tarptautinį kurčiųjų teatrų festivalį Panevėžyje.

Išlaikė vairuotojo teises, įsigijo automobilį ir tapo nuo nieko nepriklausoma.

Mokymosi, skaitymo ir kelionių gydomoji galia

Moteris paviešino, kad nemokamus kursus neįgaliesiems orga
nizavo Valakupių reabilitacijos centras Vilniuje, o kursai vyko Kaune.
Vilma buvo viena kurčioji tarp girdinčiųjų, tad teko kreiptis pagalbos
į gestų kalbos vertėjus. 2021 m. birželį iš antro karto išlaikiusi teo
rijos egzaminą, praktinio vairavimo instruktorių ir specialųjį trans
portą V. Karaliūnaitė surado tik Šiauliuose. Kad nuvyktų į Šiaulius,
moteris kreipėsi pagalbos į Panevėžio savivaldybę, kuri skyrė spe
cialųjį taksi ir apmokėjo vairavimo pamokas bei transporto išlaidas.
Pirmas bandymas išlaikyti vairavimo egzaminą patyrė nesėkmę, nes
sugedo mašina, o štai trečias kartas, nors, anot Vilmos, pasitaikė bai
sus oras – jai buvo sėkmingas.
2021 metai pažymėti ir dar vienu įveiktu iššūkiu: moteris nuga
lėjo vandens baimę ir išmoko plaukti! Vilma prisipažino nuo vaikys
tės bijojusi vandens, tačiau, sužinojusi apie Panevėžyje „Romantic“
viešbutyje organizuojamus plaukimo kursus neįgaliesiems, ryžosi
juose dalyvauti. Su specialiu keltuvu nuleista į baseiną, pritvirtinta
specialiais diržais, moteris jau po pirmo užsiėmimo džiaugėsi išmo
kusi plaukti. Anot jos, gaila, kad daugiau tokios galimybės nebėra,
nes vanduo teikia daug malonių emocijų.

Kadangi tuo metu kompiuterių ir interneto dar nebuvo, tad in
tensyviai, beveik septynerius metus, pozityvaus požiūrio į pasaulį
Vilma sėmėsi skaitydama istorinius romanus, knygas apie gyvenimą
ir meilę. Tai itin išplėtė ir praturtino jos žodyną. Ir tai akivaizdu: jos
taisyklinga rašto kalba ir sklandus minčių dėstymas leidžia manyti,
kad rašo girdintis, o ne kurčias žmogus. Tam pritarė ir ji pati: „Per
tą laikotarpį labai patobulėjau. Negaliu tvirtinti, kad rašau visai kaip
girdintieji, bet tikrai mintis reiškiu laisvai.“
Stiprybės ir jėgų Vilmai suteikė ir Ispanijoje gyvenančios lietu
vės draugės palaikymas. Ji nuolat kartojo: „Tu gali, turi eiti, turi ne
pasiduoti.“ Bendraudama „Facebook“, išmokusi tarptautinę gestų
bei anglų kalbas, moteris susipažino su kitais užsienyje gyvenan
čiais likimo draugais. Jie padėjo suprasti, kad, kai nugali baimę,
išauga pasitikėjimas savimi ir, kaip pabrėžė, viskas tampa galima
ir įmanoma.
Tai ji patyrė 2018 m., pakviesta į Italijoje vykusi tarptautinį kur
čiųjų teatrų festivalį. Tuo metu, dar nesiryždama vykti viena, pa
prašė draugės ją palydėti. Tačiau tai, ką pamatė festivalyje, patyrė
bendraudama su žmonėmis, pakeitė jos požiūrį į save ir pasaulį.
Matydama, kaip bendrauja jos likimo draugai, kiek džiaugsmo, po
zityvumo, laisvės jų veiduose ir sielose, Vilma įgijo didžiulės drąsos
gyventi ir džiaugtis gyvenimu.
„Ten pasisėmiau džiaugsmo ir teigiamų emocijų, ir tai iš esmės
pakeitė mano pasaulį“, – teigė moteris. Grįžusi į Lietuvą, ji iniciavo
panašų festivalį ir Panevėžyje. Su komanda organizuotas ir puikiai
pavykęs tarptautinis renginys Vilmai tapo dar vienu stipriu įkvėpimo
šaltiniu, užgrūdino nebijoti iššūkių.

Automobilis – kad nuo nieko nepriklausytų

2020 m. moteris ryžosi mokytis vairuoti automobilį. Prasidėjo
pandemija, mokymosi etapas užsitęsė, iškilo kitų nesklandumų, ta
čiau 2021 m. pabaigoje Vilma vis dėlto išlaikė vairavimo egzaminą,
o dabar ji jau važinėja šį pavasarį įsigytu rankiniu būdu vairuojamu
automobiliu. Pašnekovė neslepia, kad tai nebuvo lengvas etapas,
bet rezultatas – įgytos teisės, atperka viską.
V. Karaliūnaitė Tarptautiniame kurčiųjų teatrų festivalyje Genujoje (Italija), 2018 m.

Dorojasi su sunkumais ir pildo savo svajones

O kaip mūsų herojei sekasi atlaikyti išbandymus buitimi? Vilma
sako, kad, pakeitusi butą iš antro aukšto į esantį pirmame, tapo dar
savarankiškesnė. Savivaldybė prie jos namų įrengė specialų keltuvą
ir dabar jau nebėra kliūčių įvažiuoti į pastatą ar išvažiuoti iš jo. Nebe
reikia prašyti artimųjų pagalbos. Tačiau vis dar iššūkis patekti į PKRC
patalpas. Dar nėra tikrumo, kad klube bus įrengtas specialus liftas.
Tad aktyviai kurčiųjų bendruomenės gyvenime dalyvaujančią narę
kol kas vyrai į vidų įneša ant rankų.
Be nuolatinio bendravimo su draugais Lietuvoje ir užsienyje, ak
tyvios veiklos PKRC ir LKD, išvykų po Lietuvą, ir, be anksčiau minėtos
Italijos, Vilma dar yra aplankiusi Ispanijoje ir Izraelyje gyvenančius
draugus. „Norėčiau dar ir dar keliauti. Dėl pandemijos nepavyko ke
lionė į Graikiją, tačiau šį rudenį vėl esu pakviesta atvykti į Italiją“ –
pasidalino gera naujiena pašnekovė. Kelionės į šią šalį, jos žodžiais,
visai nebijo, nes žino, kad ten yra laukiama. Baimės nekelia ir oro
uostai, nes juose viskas pritaikyta neįgaliesiems ir ji jaučiasi esanti
lygi su visais.
Vilma nepaliauja svajoti. Jos ateities planuose – paskraidyti oro
balionu ir nusileisti parašiutu. Kad svajonės tikrai išsipildys, bent kiek
pažįstantiems V. Karaliūnaitę, abejonių nekyla.
Na, o pabaigai – ne tik nepalaužtos, bet gyvenimui plačiai besi
šypsančios moters linkėjimai Lietuvos kurčiųjų bendruomenei: „Bū
kite drąsūs. Kaip gyvenimas beparklupdytų, visada reikia keltis, eiti,
bandyti. Tik pabandę suprasite, ar galite. Ir kasdien sau kartokite: aš
galiu, noriu, man reikia.“
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N. Pivorienės nuotr.

I. Stelmokienės nuotr.

IŠVYKA

Puikiai nusiteikusios LKNUC kolegės prie Varšuvos universiteto.

Pranešimą skaito Gestų kalbos lingvistikos katedros vedėjas dr. P. Rutkovskis.

Kolegos apie viešnagę Varšuvoje: „Yra kur tobulėti!“
LKNUC Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyriaus
komanda jau seniai planavo darbo išvyką pas kaimynus, į Var?
šuvą. Labai norėjome susipažinti su Varšuvos
universiteto lenkų
gestų kalbos (PJM) tekstyno projektu, lenkų gestų kalbos kaip
antrosios kalbos dėstymu, Gestų kalbos lingvistikos katedros
veikla. Lankėmės ir Varšuvos kurčnebylių institute (taip nuo
seno istoriškai vadinama kurčiųjų mokykla), įkurtame 1817 meGedvilė DIRŽIŪTĖ
tais ir veikiančiame jau 200 metų!
Varšuvos universitete. Čia mus šiltai su
tiko Gestų kalbos lingvistikos katedros ve
dėjas, dr. Pavelas Rutkovskis. Mūsų skyriaus
specialistė Nijolė Pivorienė pristatė praneši
mą apie LGK situaciją Lietuvoje. Perskaityti
pranešimą iššūkių netrūko. Atsižvelgiant į
auditorijos poreikius, jį vertė net trys vertė
jai – iš LGK į anglų kalbą, tada iš anglų k. į
lenkų kalbą ir galiausiai į lenkų gestų kalbą.
Po pristatymo lenkai studentai apipylė klau
simais: kuo skiriasi gestų kalbos statusas
Lietuvoje ir Lenkijoje, domėjosi mūsų sky
riaus veikla, mokymo priemonių rengimu.
Dr. Pavelas Rutkovskis skaitė mums,
gestotyrininkams, itin aktualų pranešimą
apie lenkų gestų kalbos tekstyno projektą ir
juo paremtas mokymo priemones kurtiems
mokiniams. Tekstynas – mūsų skyriaus sena
svajonė, naudodamiesi juo, turėtume ga
limybę tobulinti internetinį Lietuvių gestų
kalbos žodyną: surinkti ir susisteminti dar
daugiau leksinių vienetų, dar giliau anali
zuoti lietuvių gestų kalbą.
Gestų kalbos lingvistikos katedra Varšuvos
universiteto Lenkų filologijos fakultete buvo
įsteigta 2010 m. Katedros darbuotojai prisi
deda prie daugelio su lenkų gestų kalba (PJM)
susijusių projektų, tokių kaip pirmojo akade
minio lenkų gestų kalbos žodyno kūrimas,
vadovėlių pritaikymas kurtiems mokiniams,
proformų konstrukcijų analizė pasitelkiant
neurovaizdavimą (angl. „neuroimaging“) ir kt.
PJM tekstynas yra ne tik lenkų gestų kal
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bos dokumentavimo įrankis, bet ir itin pla
tus išsamios gramatinės ir leksinės analizės
pagrindas (sukaupta 500 valandų vaizdo įra
šų). Jis pradėtas kurti 2010 m. ir plėtotas iki
2019 m. Tekstynas kurtas siekiant rinkti kuo
natūralesnius ir spontaniškesnius kalbinius
duomenis. Šiam projektui buvo atrinkta 150
kurčiųjų gestakalbių. Kadangi siekiama kuo
labiau atspindėti lenkų gestų kalbos vartoji
mo tendencijas, stengtasi atrinkti skirtingo
amžiaus dalyvius (18–92 m.) ne vien iš Var
šuvos, bet ir iš kitų Lenkijos regionų. Vaizdo
kameromis įrašinėjama komunikacija tarp
dviejų gestakalbių, taip pat duodama per 20
skirtingų užduočių – komiksai, animaciniai
filmai, istorijų gestų kalba perpasakojimai,
diskusiniai klausimai ir kt. Nufilmuoti vaizdo
įrašai vėliau anotuojami „iLex“ programa.
Vėliau savo tyrimus pristatė lenkų gestų
kalbos filologijos magistrantai: apie jungtu
kus lenkų gestų kalbos žodynuose, apie pro
formų vartojimą PJM. Tai tik nedidelė dalis ty
rimų – nusistebėjome, jog kiekvienais metais
lenkų gestų kalbos filologijos magistrantūrą
baigia apie 40 studentų! Kad turėtume tokią
gestų kalbos tyrimų įvairovę Lietuvoje…
Susitikimas su magistrantais. Antrąją
viešnagės dieną vėl lankėmės universitete. Šį
kartą stebėjome PJM paskaitą pirmųjų metų
lenkų gestų kalbos filologijos magistro stu
dentams. Magistrantai turi puikias galimybes
tobulinti kalbos įgūdžius – fakultete lenkų
gestų kalba yra dėstoma 540 valandų per me

tus. Studentai su kurčiu dėstytoju analizavo
vaizdo įrašus gestų kalba, diskutavo apie tarp
girdinčiųjų vyraujančius stereotipus apie kur
čiųjų bendruomenę bei apie 1880 m. vykusią
Milano konferenciją. Antroje paskaitos dalyje
su kolege Nijole Pivoriene buvo lyginami len
kų ir lietuvių gestų kalbų gestai. Nors turime
panašių gestų, daugybė gestų buvo visiškai
kitokios darybos ar motyvacijos.
Vienas iš pavyzdžių: gestai VARDAS ir PA
VARDĖ lenkų gestų kalboje rodomi atvirkš
čiai. VARDAS – prie peties, o PAVARDĖ – kak
tos srityje; plaštakos formos sutampa, bet
skiriasi judesys. Verta paminėti, kad PJM ir
LGK abėcėlės gana panašios, lietuviška pirštų
abėcėlė po Antrojo pasaulinio karo iš lenkų
buvo perimta kurčiųjų pedagogo Jono Glem
bockio, studijavusio Varšuvoje, iniciatyva.
Viešnagė kurčiųjų mokykloje. Netoli uni
versiteto įsikūrusioje mokykloje mus pasitiko
anglų kalbos mokytoja Karolina SmakovskaDanis. Ji mums surengė apžvalginę ekskursiją,
pavedžiojo klaidžių koridorių labirintais, taip
pat aprodė darželį, bendrabutį. Ši mokykla
nėra vienintelė kurčiųjų mokykla Varšuvo
je, iš viso Lenkijos sostinėje jų yra 3, o visoje
šalyje veikia 26 mokyklos. Varšuvos kurč
nebylių institutas šiuo metu susiduria su
iššūkiais: į mokyklą yra atvykę 30 kurčiųjų
ukrainiečių vaikų. Stengiamasi suteikti jiems
sąlygas mokytis pagal savo galimybes, įsilie
ti į mokyklos bendruomenę, užtikrinti psi
chologinę pagalbą. Ukrainiečiai kol kas yra
nežinomybėje dėl ateities – karas Ukrainoje
vis dar tęsiasi.
Taip pat buvome pakviesti stebėti anglų,
lenkų kalbos, matematikos ir muzikos pa
mokas. Susipažinome su naujuoju mokyk
los direktoriumi Bartošu Vilimboreku, šiltai
pabendravome prie arbatos puodelio.
Iš Varšuvos išsivežėme vien gerus įspū
džius. Matome puikias bendradarbiavimo
galimybes su Varšuvos universitetu – dalinda
miesi patirtimi galime pasiekti daug!

Nancy Rourke paveikslas.

Elsie Stecker yra kurčia nuo gimimo. Ji
sako, kad gestų kalbos vertėjų pareigybės
Baltuosiuose rūmuose buvo įsteigtos siekiant
užtikrinti, kad valdžios pateikiama informaci
ja apie vykdomą politiką ir priimtus sprendi
mus, kurie turės įtakos kasdieniam žmonių
gyvenimui, būtų prieinama kurtiesiems.
Todėl ji į šias pareigas žiūri labai rimtai.
Kartu su E. Stecker vertimą į gestų kalbą
užtikrina Lindsey Snyder, kuri yra girdinti ir
kuri dirba „už ekrano“ – tai yra komandinis
darbas. L. Snyder klauso, ką kalba preziden
tas arba prezidento atstovas spaudai, arba
ekspertas, ir gestais išverčia jų kalbas kurčia
jai E. Stecker, o pastaroji ir vėl gestais pateikia
informaciją „į kamerą“. Vertėjos sako: „Mes
turime tarsi „sulieti savo protus ir mintis.“
Rašytojos ir aktyvistės Jenna Beacom tei

Baltieji rūmai pasamdė ASL vertėjus
2022 m. kovo mėnesį Baltieji rūmai pirmą kartą pasamdė visą darbo
dieną dirbančius amerikiečių gestų kalbos (ASL) vertėjus. Dabar kiekvieną kartą, kai vyksta Baltųjų rūmų administracijos spaudos konferencija,
televizijos žiūrovai dešinėje ekrano pusėje mato Elsie STECKER, kuri
kurčiųjų bendruomenei verčia pranešimus į amerikiečių gestų kalbą.
gimu, tai, kad informaciją pateikia kurčioji,
laisvai kalbanti amerikiečių gestų kalba, kartu
galinti perteikti kalbančiojo toną ir reikiamus
paaiškinimus, ir yra tikrasis prieinamumas. Tai
svarbus etapas kovojant už didesnį pripažini
mą ir prieinamumą. Kurčiųjų bendruomenės
atstovė Jules Good džiaugiasi: „Atrodo, kad
pagaliau žinosime, kas vyksta realiu laiku.“

Šiek tiek istorijos

2020 metais, prasidėjus COVID-19 pan
demijai, Baltieji rūmai pradėjo rengti nuo
latines spaudos konferencijas per TV dėl
ligos protrūkio, bet jos nebuvo verčiamos į
gestų kalbą. Tai sukėlė didelį kurčiųjų nepa
sitenkinimą. Amerikietė kurčioji dailininkė
Nancy Rourke, nutapė paveikslą, išreiškiantį
kurčiųjų bendruomenės nusivylimą. Kūriny

Sporto naujienos
MŪSŲ OLIMPIEČIŲ SUTIKTUVĖS. Lietuvos Pre
zidentas Gitanas Nausėda birželio 9 d. 24-ųjų
pasaulio kurčiųjų vasaros žaidynių prizininkus
pakvietė į Prezidentūrą. Šalies vadovas padė
kojo kurtiems atletams už puikų pasirodymą,
Lietuvos vardo garsinimą. Prezidentūroje spor
tininkams buvo surengti iškilmingi pietūs.
Gegužės 23 d. žaidynių Brazilijoje dalyviai
lankėsi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje,
kur juos su pergalėmis pasveikino ŠMSM minis
trė Jurgita Šiugždinienė ir Socialinės apsaugos
ir darbo ministrė Monika Navickienė. Padėko
mis buvo pagerbti 14 sportininkų ir 7 treneriai.
Pasaulio kurčiųjų vasaros žaidynėse Brazili
joje Lietuvos atstovai pelnė 10 medalių: 2 auk
so, 5 sidabro ir 3 bronzos.
Džiugu, kad mūsų olimpiečius prizininkus

je Baltųjų rūmų fone pavaizduotos skirtingų
spalvų „šaukiančios rankos“. Jos simbolizuo
ja kurčiuosius protestuotojus, reikalaujan
čius užtikrinti informacijos prieinamumą –
vertimą į gestų kalbą (ASL).
Dėl informacijos neprieinamumo Nacio
nalinė kurčiųjų asociacija padavė D. Trumpo
administraciją į teismą. Lobistų pastangų
dėka federalinis teisėjas nusprendė, kad Bal
tieji rūmai turi parūpinti kurtiesiems vertėjus
per TV spaudos konferencijas apie COVID-19.
Dž. Baideno administracija priėmė spendi
mą, kad kiekviena TV spaudos konferencija
bus verčiama į gestų kalbą. Jungtinėse Valsti
jose gyvena 11 milijonų žmonių, kurie laiko
save kurčiais arba neprigirdinčiais.
Iš anglų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ
Šaltiniai: https://www.npr.org; https://www.cbsnews.com/news

„Akiračio“ inf.

šįkart pasieks didesnės premijos. Už paralim
pinėse ir kurčiųjų žaidynėse iškovotas 1–4 vie
tas premijos padidėjo net 3 kartus. Dabar už
kurčiųjų žaidynėse iškovotą 1-ąją vietą sporti
ninkai gauna 64 tūkst. eurų, už 2-ąją – 32 tūkst.
eurų, trečiąją – 24 tūkst. eurų, 4-ąją – 12,8
tūkst. eurų. Valstybės premijoms už 24-osiose
pasaulio kurčiųjų žaidynėse iškovotas perga
les išmokėti skirta beveik 700 tūkst. eurų.
LKSK PREZIDENTU PERRINKTAS E. KRIŪNAS.
Birželio 2 d. į ataskaitinę-rinkiminę konferen
ciją susirinkę delegatai per rinkimus Lietuvos
kurčiųjų sporto komiteto vairą vėl patikėjo
Edvinui Kriūnui. Tai jau bus antroji E. Kriūno
kadencija prezidento poste. Viceprezidentu
išrinktas Vilniaus kurčiųjų sporto klubo „Ges
to“ vadovas Arūnas Kubaitis.

Pasaulio kurčiųjų vasaros žaidynių prizininkai ir LR Prezidentas G. Nausėda.

LKSK archyvo nuotr.

Šaltinis: https://www.voanews.com

PASAULIO KURTIEJI / SPORTAS

LKSK prezidentas Edvinas Kriūnas.

LKSK viceprezidentas Arūnas Kubaitis.

Kurčiųjų olimpiečių garbei Prezidentūroje surengti iškilmingi pietūs.
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R. Dačkaus / Prezidentūros kanceliarijos nuotr.
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PAGAVOS archyvo nuotr.

TĖVŲ ŽVILGSNIS

?

Atviroje diskusijoje tėvai dalinosi patirtimi.

Įvertintas prof. D. Holzingerio vaidmuo organizuojant šį ir ankstesnius kongresus.

Iš tarptautinio tėvų renginio sugrįžus
Bendrijos PAGAVOS mamos –
pirmininkė Rima SITAVIČIENĖ ir
narė Auksė TAMONIENĖ dalyvavo
5-ajame tarptautiniame Bad Išlo
(Austrija) mieste vykusiame FCEI
kongrese (FCEI – į šeimą orientuota ankstyvoji pagalba kurtiems ir
neprigirdintiems vaikams – red.).
Birželio 7 d. Šiųmečio kongreso tema –
„Kurtieji vaikai, šeimos ir paslaugos: įvairo
vės pripažinimas siekiant šviesesnės atei
ties“. 4 dienas trukęs renginys prasidėjo tėvų,
auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus,
koalicijos GPODHH narių posėdžiu. Koalicijos
įkūrėjai ir pradininkai pristatė organizacijos
veiklą per pastaruosius keletą metų, aptarė
pagalbos tinklo misiją, viziją, tikslus, disku
tavo dėl minėtų sąvokų reikšmių, kad infor
macija ateityje visus narius, nepriklausomai
nuo jų vartojamos kalbos, pasiektų vienoda.
Aptartos veiklos gairės ateičiai, pagalbos šei
moms būdai ir galimybės. Lietuvos atstovės
pristatė PAGAVOS veiklą, papasakojo, kokią
pagalbą šeimos gali gauti mūsų šalyje.
Birželio 8 d. darbas vyko grupėse. Lietuvių
pasirinkta tema – „Tėvų lyderystė paramos šei
mai sistemoje”. Aptartas tėvų lyderių (nacio
naliniu lygmeniu) vaidmuo palaikant šeimų
pasirinkimą, suteikiant informacijos bei nu
kreipiant tinkama linkme. Žiniomis dalinosi su
šeimomis dirbantys specialistai ir mokslinin
kai, kurių daugelis klausos negalią pažįsta iš
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Seni pažįstami prof. D. Holzingeris ir R. Sitavičienė. Pasaulinės koalicijos GPODHH narių susitikimas.

asmeninės patirties. Kalbėtojai pabrėžė ne tik
mokymosi gimtosios kalbos pagrindu, bet ir
ypatingą nacionalinių kalbų mokėjimo svarbą
tolimesnėms vaikų perspektyvoms. Patirtimi
buvo dalinamasi akcentuojant ir teigiamus,
ir neigiamus dalykus, dėl to seminarų nauda,
kaip teigiama, buvo ypač didelė.
Birželio 9–10 d. vyko kongresas, pagrin
dinis renginys. Jo darbe dalyvavo 32 šalių at
stovai, 68 tėvai ir 49 kurtieji iš viso pasaulio.
Visi pranešimai ir pasisakymai taip pat buvo
verčiami ir į 3 gestų kalbas: britų, prancūzų ir
ispanų. Sveikinimo žodį tarė Pasaulio sveika
tos organizacijos atstovė bei Austrijos Linzo
Jutimų ir kalbos instituto vadovas, kongreso
iniciatorius dr. prof. Johannes Fellingeris. Iš
klausyti pranešimai apie ankstyvosios klausos
patikros, pagalbos šeimai, mokslininkų reko
mendacijų ir tėvų įsitraukimo į organizacijų
veiklas svarbą. Juos skaitė žymūs mokslinin
kai, kaip D. Holzingeris iš Austrijos, Amy Szar
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kowski iš Harvardo universiteto ir kiti.
Tėvų organizacijų lyderiai – pirmiausia ne
vadovai, bet konsultantai, palaikytojai, jun
giančioji grandis tarp tėvų – taip šiandien su
prantamas jų vaidmuo. Kaip pradėti, vykdyti
ir puoselėti lyderystę, kongrese skirta taip pat
daug dėmesio. Ypač jaudinančiu, įkvepiančiu
ir pamokančiu renginio akcentu Lietuvos at
stovės įvardina organizacijos pradininkų tėvų
išklausytus pasakojimus apie nueitą kelią. Jų
vaikai jau užauginti, šiandieniniai 30-mečiai.
Kongrese pasidžiaugta ne tik proveržiu or
ganizuojant ankstyvąją pagalbą vaikams ir šei
moms, bet pasidalinta ir nerimą keliančia ten
dencija. Pastebima, kad technologijos gerėja,
mokslinių tyrimų, orientuotų į praktinį pritai
kymą, daugėja, o visu tuo pasinaudoti tampa
vis sunkiau dėl vyriausybių skiriamų ribotų
lėšų. Taip pat ir išsivysčiusiose šalyse.
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Projektą „Kurčiųjų bendruomenės
sociokultūrinės tapatybės stiprinimas
ir bendrystės su visuomene
atradimai" 24 tūkst. eurų
suma remia SRTRF.
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