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LKD IR „DEAFMEDIA“. Pradedamas įgyvendin
ti dvejų metų trukmės tarptautinis projektas
„Media, reliable information and deaf people
in Europe 2020“ („Deafmedia“). Projekto koor
dinatorius – Ispanijos kurčiųjų konfederacija,
partneriai: Inovacijų ir technologijų fondas
(Ispanija), Kroatijos kurčiųjų ir neprigirdinčių
jų draugija, Red Bee Media Limited (Jungtinė
Karalystė) ir Lietuvos kurčiųjų draugija. Tikslas
– skatinti klausos negalią turinčių žmonių pri
eigą prie informacijos ir paruošti kurčiuosius
vertėjus arba diktorius dirbti žiniasklaidoje.
Projekto partneriai organizuos susitikimus vis
kitoje šalyje ir rinks duomenis apie kurčiųjų in
formacinės aplinkos pritaikymą, kurčių vertė
jų ir diktorių darbą. Atrinktiems kurtiems žinia
sklaidos atstovams mokymai vyks Jungtinėje
Karalystėje (UK), Red Bee Media Limited kurčių
jų televizijoje. LKD sieks sustiprinti Draugijos
viešinimo komandos kompetencijas ir paruoš
ti ją dirbti tiesioginiame eteryje televizijoje
arba internetinėje erdvėje. Projektą kartu su
užsienio partneriais parengė LKD prezidentas
Kęstutis Vaišnora ir projektų vadovė Donata
Lukošienė. Projektas finansuojamas Europos
Sąjungos „Erasmus+“ programos lėšomis.
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11

Pirmųjų metų ugdymo 		
kelionė

UGDYMAS
12

Kuo ypatingas P. A. T. S.?
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Kurk, žaisk, išmok!
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Knygelių „gydytojai“

13

Kalėdinių įvykių 		
kaleidoskopas

GESTŲ KALBA
14

Kaip vienuoliai gestų kalbą
kurti padėjo

SPORTAS
15–16 Naujos sporto galimybės
Klaipėdos kurtiesiems
Viršelyje Lauros Valytės
asmeninio albumo nuotr.
Ujūnio dykumoje (Bolivija).
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BAIGĖ DARBĄ. Iš užimamų pareigų pasitrau
kė 20 pastarųjų metų „Neverestos“ uždarajai
akcinei bendrovei vadovavęs, iki tol kitas
pareigas šioje įmonėje ėjęs direktorius Kazi
mieras Zybartas. LKD ir Respublikinė valdy
ba padėkojo vadovui už nuoširdų darbą, atsi
davimą kurčiųjų reikalams.

PASKIRTAS LAIKINASIS VADOVAS. Neeiliniame
Respublikinės valdybos posėdyje patvirtintas
laikinasis „Neverestos“ direktorius, kurčiųjų
bendruomenės narys Martynas Lankutis.
Martynas išrinktas iš dviejų kandidatų. Jis yra
įgijęs verslo ir vadybos aukštąjį išsilavinimą,
šiuo metu studijuoja statybos inžineriją, turi
vadovavimo patirties, reikalingų žinių šioms
pareigoms vykdyti. Su M. Lankučiu pasirašyta
6 mėn. darbo sutartis. RV posėdyje patvirtinta
nauja „Neverestos“ valdyba. Į ją įeina: K. Vaiš
nora, M. Lankutis ir Mykolas Balaišis.
REKOMENDACIJOS ŽINIASKLAIDAI. LKD pa
rengė patarimus, kaip elgtis ir bendrauti su
klausos negalią turinčiais asmenimis. Pri
mygtinis siūlymas iš vartosenos išguiti žo
džius kurčnebylys, nebylys ir, kai kalbama
apie kurčią asmenį, vartoti kurčiasis, neprigir
dinčius asmenis arba kochlearinių implantų
naudotojus vadinti klausos negalią turintis
asmuo. Žiniasklaidos atstovai čia ras daug
patarimų sklandžiam interviu: kodėl yra svar
bu televizijos, radijo laidose dalyvaujant kur
tiesiems užtikrinti LGK vertimo paslaugą, ją
užsakyti ir klausimus pateikti iš anksto, prieš
laidą suderinti visų pokalbio dalyvių: pašne
kovo, vedėjo, žurnalisto, vertėjo – buvimo vie
tą, pasirūpinti LGK vertėjo apšvietimu, garso
perdavimo sistema ir kt. Televizijos darbuoto
jams taip pat rekomenduojama susipažinti su
negalios etika, kurčiųjų kultūra ir gestų kalbos
pradmenimis.

NAUJA DIREKTORĖ. 2020 m. gruo
džio 1 d. darbą pradėjo nauja Klai
pėdos Litorinos mokyklos direk
torė Renata Aglinskienė. Prieš tai
moteris 13 metų (nuo 2007 m.) įs
taigoje ėjo direktoriaus pavaduo
tojos ugdymui pareigas ir vedė
biologijos pamokas. R. Aglinskie
nė yra baigusi pedagogikos (bio
logijos kryptis) ir surdopedagogikos studijas, įgijusi 2 – ekologijos ir
aplinkotyros bei švietimo vadybos – magistro diplomus. Kiekvieno
mokyklos bendruomenės nario gera savijauta, kokybiškos ugdymo
paslaugos bei teigiamas požiūris į kiekvieną besimokantįjį – tokius
svarbiausius tikslus deklaruoja nauja mokyklos vadovė.

DANTŲ PROTEZAVIMAS. Pirmiau pateiktoje schemoje pristatomos
dantų protezavimo naujienos. Taip pat žinotina, kad pakartotinai
kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas žmogus gali gauti ne
anksčiau kaip po 3 m. nuo pirmųjų paslaugų kompensavimo dienos.
Teisę į tokias paslaugas turi: senatvės pensininkai, asmenys, pripažinti
nedarbingais arba iš dalies darbingais, vaikai iki 18 metų ir asmenys,
kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onko
loginės ligos. Daugiau informacijos www.lkd.lt.
POLA. Nuo sausio 1 d. onkologinėmis li
gomis sergantys ar persirgę gyventojai
vienkartinį ar terminuotą tolimojo ir vieti
nio, reguliaraus susisiekimo bilietą vykti
autobusais, traukiniais, laivais ar keltais
gali įsigyti su 80 proc. nuolaida. Tam reikia turėti POLA (Pagalbos on
kologiniams ligoniams asociacijos) kortelę. Ji yra vardinė, turi unikalų
numerį ir išduodama tik onkologiniams ligoniams.
REGITRA. Atsižvelgus į sugriežtintus karantino rei
kalavimus šalyje, šiuo metu vairavimo egzaminai,
kai juose dalyvauja gestų kalbos vertėjai, nevyksta. Asmenys, kurie
pageidauja teorijos egzaminą laikyti su gestų kalbos vertėju, į vaira
vimo teorijos egzaminą gali registruotis tik telefonu arba „Regitros“
padalinyje. Jei egzamine vertėjas nereikalingas, į teorijos egzaminą
galima registruotis internetu. Daugiau informacijos – www.regitra.lt.
IŠMOKA VAIKO PRIEŽIŪRAI. Nuo sausio 1 d. tėvams gali būti skirta li
gos išmoka nesergančio vaiko priežiūrai. Kurie tėvai gali pasinaudoti
šia galimybe, kokia išmokos mokėjimo trukmė ir dydis, informacijos
ieškokite www.lkd.lt.

LKD VEIKLOS. „Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2020 me
tais“ – taip pavadintas pernai LKD įgyvendintas ir Neįgaliųjų reikalų de
partamento iš dalies remtas projektas. Jo lėšomis Draugija tiesiogiai ir
nuotoliniu būdu vykdė įstaigų ir institucijų informavimo apie paslaugų
pritaikymą kurtiesiems veiklą, teikė valdžios institucijoms pasiūlymus
socialinių įmonių, psichinės sveikatos, klientų aptarnavimo, šeimos
politikos, socialinės reabilitacijos klausimais, konsultavo kurčiųjų re
abilitacijos centrų ir mokyklų atstovus. Susitikimuose su savivaldybių
atstovais diskutavo aktualiomis viešųjų paslaugų teikimo ir kt. temo
mis. Organizavo švietimo renginius ugdymo, studijų, kultūros įstaigose.
Kurtiesiems paskaitas skaitė teisininkas, psichologė, suteiktas solidus
skaičius psichologinių konsultacijų gestų kalba. Surengtos dvi vasaros
stovyklos, vyko kurčiųjų kultūros mėnesio renginiai. Organizacijų dar
buotojai seminaruose mokėsi laiko planavimo, dirbti su kompleksinę
negalią turinčiais kurčiaisiais, taip pat dirbti nuotoliniu būdu. Prisijung
ta ir nuotoliniu būdu dalyvauta Europos kurčiųjų sąjungos renginyje.
Su šiomis veiklomis vaizdo ir teksto formatu supažindinta LKD inter
netiniame puslapyje ir „Facebook“ paskyroje. Iš viso projekte dalyvavo
1675 asmenys.

LKD VEIKLOS II. SADM remiamo tęstinio projekto „Lietuvos kurčiųjų
draugijos stiprinimas – iš organizacijos vidaus į išorinį bendradarbiavi
mą“ tikslas – didinti LKD ir jos organizacijų darbo efektyvumą bei už
megzti ryšius su viešąsias paslaugas teikiančiomis organizacijomis. Taip
gimė iniciatyva pristatyti gerąją užsienio patirtį ir parengti vaizdo įrašų
ciklą „Pasaulio kurčiųjų naujienos“, jų pagrindu paruošti ir išplatinti re
komendacijas „Dėl pritaikymo asmenims, turintiems klausos negalią“.
Taip pat projekto lėšomis buvo vykdomi mokymai, tokie kaip „Išorinė
komunikacija ir finansų pritraukimas“, „Darbas su savanoriais, men
torystė darbe“, plėsta partnerystė su verslo atstovais, kurtos paramos
paieškos schemos. Sukurta ir įdiegta vidinė komunikacinė LKD sistema,
darbuotojai apmokyti ja naudotis; suburta, apmokyta ir įgalinta veikti
savanorių komanda Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje. Parengtos
„Rekomendacijos dėl kurčiųjų reprezentavimo informacinėje erdvėje“.
Taip pat buvo vykdoma rinkimų į Seimą stebėsena, jos pagrindu pareng
ta ataskaita. Informacija apie projektą viešinta LKD tinklalapyje, „Face
book“ paskyroje ir kt. Projekte iš viso dalyvavo 999 asmenys.
PKNPM. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla įgyvendino
mokslo projektą „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“, skirtą kunigo A. Lip
niūno atminimui įamžinti. Panevėžio miesto savivaldybės administra
cija projektą parėmė per 12 tūkst. eurų suma.

Gerbiami skaitytojai! Užsiprenumeruokite „Akiratį“ 2021 metams!
Laikraščio
(indeksas 0002)
prenumeratos kaina:
6 mėn. – 6 Eur;
10 mėn. – 10 Eur.

Užsiprenumeruoti leidinį galite ne tik Lietuvos pašte ar „PayPost“ skyriuose, bet ir internetu
(www.prenumeruok.lt) bei telefonu (8 700) 55 400.
2021 m. SAUSIS
Laikraštį galite užsisakyti ir Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos ir Šiaulių kurčiųjų
reabilitacijos centruose. Iki naujų susitikimų „Akiračio“ puslapiuose!
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Kaip nebijoti per daug, bet saugoti save ir kitus?

Donata LUKOŠIENĖ, LKD psichologė

Pirmiausia, išjunkime televizorius, mažiau naršykime internete
ir atsipūskime. Kai naujienų tokia gausybė, mūsų smegenims yra
per daug informacijos, jos nespėja visko suprasti ir mus užvaldo
emocijos. Kai informacija yra neigiama, tada ir emocijos yra nema
lonios: mus užplūsta baimė, pyktis, liūdesys, galime jausti nuovargį,
neteisybę, nusivylimą. Sustok, įkvėpk, užsimerk ir paklausk savęs:
Kaip dabar jaučiuosi? Iš kur tokie jausmai?

Pernai raseiniškiai keliavo
Genovaitė EIDUKEVIČIENĖ,
po Lietuvą
Raseinių p/o pirmininkė
Raseinių kurčiųjų pirminė organizacija 2020 m. buvo
numačiusi nemažai veiklų. Deja, pandemija ir karantinai išankstinius planus pakeitė, o galimybes apribojo.
Tačiau kai ką spėjome nuveikti. Pavyzdžiui, labai laukta kelionė
į Viliaus Glušoko vadovaujamą Panevėžio kurčiųjų kultūros centrą
rugsėjį vis dėlto įvyko. Dera paminėti, kad raseiniškius su Panevėžio
senjorų „Bočių“ klubu sieja ilgametė draugystė. Ir tąkart prie svetin
gai padengto stalo mūsų laukė šiltas ir jaukus pokalbis su bičiuliais.
Bet prieš tai susidomėję išklausėme V. Glušoko organizuotą paskai
tą apie sveiką gyvenseną. Ją vedė ir į susirinkusiųjų klausimus atsakė
lektorė Neringa Šeškauskienė. Paskaita buvo verčiama į gestų kalbą.
Kurčiųjų kultūros centro vyriausiasis šeimininkas susirinkusiems
kėlė nuotaiką papasakodamas anekdotų, į susitikimą pakvietė iliuzio
nistą. Visiems labai patiko jo pasirodymas. Atsisveikindami dėkojome
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J. Barisevičiaus asmeninio albumo nuotr.

Prasidėjo naujai metai ir, kaip ir kasmet, kyla minčių, ką šie metai mums atneš, ar bus geresni, koks
šiais metais mano tikslas ir pan. Ir iškart atsimušame į realybę – karantinas, ir viskas klostosi taip pat
ar net dar blogiau. Atrodo, kokie gali būti tikslai ar
svajonės, kai vis daugiau žmonių serga, kai aplink
vien tik naujienos apie koronavirusą, kai mus supa
daug draudimų ir apribojimų. Visgi laikas nesustoja ir mes turime eiti į priekį net ir tokiomis sudėtingomis sąlygomis. Kaip tai padaryti?

Galvojate, jeigu nežinosiu naujienų – praleisiu kažką svarbaus?
Visada geriau yra pasaugoti save ir savo sveiką protą, nei turėti tiek
daug žinių, kurių nežinome, kaip panaudoti. Geriausia nusistatyti
laiką, kiek žiūrėsime žinias ar skaitysime naujienas. Pavyzdžiui, žiū
rėsiu vienas žinias per dieną 18 val. arba žiūrėsiu tik panoramą vieną
kartą per savaitę, o gal skaitysiu naujienas internete 10 min. per die
ną. Nusistatykime taisyklę ir jos visą laiką laikykimės.
Antra stebuklinga psichologijos taisyklė: atskirk, ką gali kontro
liuoti ir ko ne. Mes negalime kontroliuoti aplinkinio pasaulio, kuris
nuo mūsų nepriklauso, pavyzdžiui, valdžios sprendimų, susirgimų
skaičiaus, žmonių, kurie nesisaugo, arba žmonių, kurie skleidžia me
lagingą informaciją. Susitaikykime su tuo, kad to pakeisti negalime.
Dėl to pykti ir nervintis nereikia, priimkime, kad visi esame skirtingi.
Tiesa, kai aplink nieko negalime kontroliuoti, galime jaustis silpni,
norisi pasiduoti. Tokiais atvejais atkreipkime dėmesį į tai, ką mes
kiekvienas galime padaryti – kontroliuoti save: savo elgesį, mintis
ir žodžius. Šiuo metu ypač svarbu rūpintis savimi, saugoti savo svei
katą, daryti viską, kad patys būtume sveiki. Taigi, mažiau žiūrėkime
į kitus, o daugiau į save: ką aš pats galiu padaryti?
Ir trečias svarbus dalykas, nors daugelis iš mūsų esame vieni ir la
bai daug laiko praleidžiame namuose, nepamirškime užsiimti įvairia
veikla: laikykimės vienodo dienos režimo: kelkimės, valgykime, eiki
me į lauką pasivaikščioti tuo pačiu metu, sveikai ir įvairiai valgykime,
nepamirškime atsistoti nuo sofos ir pajudėti. Nelikime vieni: nors
negalime susitikti su draugais ir giminėmis, galime jiems paskambin
ti, taip pakelsime nuotaiką ir sau, ir jiems. Ir būtinai užsiimkime sau
malonia veikla, tai padeda atsipalaiduoti. O gal dabar puikus laikas
pasimokyti kažko naujo: išbandyti naują patiekalą, naują hobį, o gal
naują kompiuterio ar telefono programą? Pasidomėk, ką šiuo metu
gali pasiūlyti Tavo kurčiųjų centras.
Nepamirškime: viskas gyvenime praeina, taigi, praeis
ir šis sunkus laikotarpis. O jeigu reiktų pagalbos ar no
rėtumėte pabendrauti, LKD psichologai pasiruošę jums
padėti!

Susitikimo Panevėžyje akimirka.

šeimininkams už puikiai praleistą laiką, linkėjome stiprybės ir naujų
užmojų.
Mūsų nedidukė bendruomenė pernai apsilankė Pakruojo dvare.
Oras pasitaikė ne koks, bet viską nustelbė išvystas grožis. Vietiniai
sako, kad visais metų laikais Pakruojo dvaras atsiskleidžia vis kitaip,
tad planuojame dar ten bent kartą sugrįžti.
Dar vienas mums svarbus įvykis – rugpjūčio 24 d. Raseinių kur
čiųjų pirminėje organizacijoje vykęs ataskaitinis susirinkimas.

Kad jos darbas svarbus ir naudingas kur
čiųjų bendruomenei, Rita neabejoja. Pasak
jos, konkrečių faktų minėti ji negali, nes kur
čiųjų bendruomenė tikrai atpažintų vieną ar
kitą asmenį, bet nori pasidžiaugti, kad pavyks
ta padėti kurtiesiems sudėtingais atvejais, kai
tenka kreiptis į teismus, policiją, reikalingos
socialinės paslaugos, advokatų konsultacijos.
Kai atsirado atvejo vadybininko pareigy
bė, kurtiesiems buvo sunkoka suprasti, kuo
ji skiriasi nuo asmeninio asistento pareigų.
Dažnai ateidavo prašydami pagalbos vienu
ar kitu klausimu, kurį spręsti turėdavo asme
ninis asistentas ar kt. centro darbuotojas. Iš
pradžių pačiai Ritai taip pat būdavo sunku
atskirti, kas jai priklauso pagal pareigybę, kas
ne. Tačiau pamažu viskas susidėliojo į vietas,
dabar jau lengviau pasiskirstyti darbais. Pvz.,
klientas ateina pagalbos dėl darbo. Jis turi
kreiptis ne į atvejo vadybininką, o į įdarbini
mo specialistą. Tačiau jei žmogus ne tik neturi
darbo, bet ir kitų pajamų (negauna pensijos,
bedarbio pašalpos), gal net skolų turi, tada
jau atvejo vadybininkas raitojasi rankoves:
ieško informacijos, koordinuoja specialistų
darbą, planuoja, tariasi, informuoja.

Pagalbos planas ir konfidencialumas

Priimdama klientą, pirmiausia R. Navitskė
išklauso žmogų, įsigilina į jo problemą, per
žiūri turimus dokumentus, aptaria galimus
situacijos sprendimo būdus. Pasirašoma pa
slaugų teikimo sutartis, paskiriamas kitas susi
tikimo laikas. Iki tol Rita susidėlioja tikslus, už
davinius, numato pagalbos teikimo planą, su
kuriuo supažindina klientą. Pagalbos plane nu
rodomi konkretūs asmenys, į kuriuos bus krei
piamasi (pvz., psichologas, gestų kalbos vertė
jas, menų būrelio vadovas ir pan.). Jei klientas
pageidauja, specialistai gali būti keičiami. Jei
visos pateiktos sąlygos tenkina, pagalbos teiki
mo planas pasirašomas ir prasideda darbas.
Per karantiną paslaugas teikti tapo sun
kiau, ypač padėti susirasti darbą. Šiuo metu
daugybė įstaigų ir įmonių nežino, kokia situ

Klaipėdos apskrities kurtieji, atėję į Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos
centrą, vis dažniau veria duris pas atvejo vadybininkę Ritą NAVITSKĘ.
Jau daugiau kaip pusantrų metų, kai ji, tiesdama pagalbos ranką LKD
vardu, padeda spręsti įvairias problemas, juos išklausydama, nukreipdama, palaikydama.
Užrašė Kristina RIMKIENĖ
acija bus po mėnesio ar dviejų, tad daug kur
darbai sustabdyti. Nuotoliniu būdu įmano
mas tik bendravimas su klientais.
Įgyti kurčiųjų pasitikėjimą nėra paprasta.
Pagrindinė sąlyga – konfidencialumas, kurio
privalo laikytis abi šalys: ir atvejo vadybinin
kas, ir klientas. Kadangi kurčiųjų bendruome
nė yra maža, vieni apie kitus daug žino, tad
neretai iš vieno pateikto fakto gali išsiaiškin
ti, apie kokį konkretų žmogų kalbama. Rita
griežtai laikosi šios taisyklės, nuolat primena
ir savo klientams: nepasakokite kitiems savo
bėdų, jei nenorite, kad apie jas sužinotų visi.

Ką rodo 20 mėnesių patirtis?

Per 20 darbo mėnesių Ritai teko apsi
lankyti nemažai įstaigų. Pirminė reakcija į
kurčiuosius dažniausiai būna susidomėji
mas, sumišęs su nuostaba, bet per kitus ap
silankymus į tai nebekreipiama dėmesio ir
bendraujama įprastai. Ypač gražūs ir geri
santykiai susiklostė su Klaipėdos miesto so
cialinės paramos skyriaus kolektyvu, kur tik
atėjus iš karto dalykiškai ieškoma sprendimų,
bendraujama maloniai, nuoširdžiai.
Rita yra kurčioji, tad šalia savęs labai no
rėtų matyti kolegą – gestų kalbos vertėją, ku
ris galėtų padėti problemas spręsti greičiau ir
operatyviau. Neretai nuvykus į vieną įstaigą,
tenka neplanuotai lėkti į kitą, o gestų kalbos
vertėjas galbūt tuo metu turi kitą užsaky
mą ir negali pagelbėti. Aišku, dalis paslaugų
gaunamos nuotoliniu būdu, bet yra įstaigų,
kurios nuotolinio vertimo griežtai nepripažįs
ta. Nekart buvo situacijų banke, kai atėjus su
LKD archyvo nuotr.

Reikėjo laiko paslaugą prisijaukinti

Atvejo vadybininkė Rita:
„Šis darbas labai motyvuoja“

klientu ir paskambinus gestų kalbos vertėjui
nuotoliniu būdu, darbuotojai kategoriškai at
sisakė aptarnauti.
Prieš darbo pradžią LKD organizavo mo
kymus, tačiau tų žinių nepakanka. Tai su
prasdama, LKD skatina atvejo vadybininkus
tobulėti ir kelti kvalifikaciją dalyvaujant ki
tuose mokymuose. Kaip pavyzdį Rita pateikė
pernai vykusius mokymus apie atvejo vady
bos metodų taikymą teikiant paslaugas su
augusiesiems su proto ar psichikos negalia
ir jų šeimoms, kurie ypač buvo naudingi. Se
minare buvo skirta daug praktinių užduočių,
analizuotos įvairios situacijos, pateikti keli
alternatyvūs problemos sprendimo būdai, jie
argumentuoti. Tuose mokymuose dalyvavo
ir gestų kalbos vertėjai, todėl moteris galėjo
jaustis lygiavertė jų dalyvė, dalyvauti diskusi
jose, reikšti savo nuomonę. Norėtųsi daugiau
tokių mokymų, teigė vadybininkė.
R. Navitskei darbas labai patinka. Žinoma,
iššūkių netrūksta. Džiugina ir motyvuoja, kai
pavyksta klientui padėti išspręsti problemą,
susitvarkyti reikalus. Nesėkmės atveju sten
giamasi rasti kitą išeitį, nepasiduoti, judėti į
priekį. Liūdina situacijos, kurių nepavyksta
išspręsti ne dėl vadybininko kaltės. Pvz., kai
neįmanoma nieko pakeisti, nes jau pasirašy
ti dokumentai, priimti sprendimai, arba pats
klientas nusprendžia nieko nekeisti ir pagal
bos atsisako. Rita nuolat turi save kontroliuo
ti, kad atsiribotų nuo neigiamų emocijų, tai
nėra paprasta. Tačiau moteris nestokoja opti
mizmo ir džiaugiasi, kad gali padėti kurčiųjų
bendruomenės nariams.

LKD atvejo vadybininkės moterys, antra iš kairės – klaipėdietė Rita.
LKD archyvo nuotr.

Asmeninio albumo nuotr.

Rita Navitskė.
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Arnoldas Matulis.

Pasiilgę bendravimo „gyvai“

Pašnekovas sako, kad nuo pat pradžių tikėjo diskusijos apie CO
VID-19 reikalingumu, bet tikrai nemanė, jog ji sulauks tokio ypatingo
susidomėjimo. Anot jo, netikėtai prie jaunimo prisijungė ir vidutinio
amžiaus žmonės, diskusija aprėpė visus darbingo amžiaus asmenis,
įsitraukė net senjorų. Tiesioginės transliacijos stebėtojų skaičių, ti
kina Arnoldas, galima drąsiai dauginti iš dviejų ar net daugiau, nes
dažniausiai ją žiūri visa šeima kartu.
„Tie, kas reguliariai lankosi Draugijos svetainėje lkd.lt, žino, kad
Lietuvos kurtieji apie koronavirusą, ligos išplitimą, karantiną, prasi
dėjusią vakcinaciją informacijos gauna užtektinai. Didžiuojuosi, kad
esu organizacijos, kuri taip puikiai pasirūpina savo bendruomenės
informavimu ir švietimu, narys. Tikiu, kad šiuo metu kurtieji apie
koronavirusą informuoti tiek pat, kiek girdintieji. Kadangi esu dar
ir lietuvių gestų kalbos vertėjas, prisidedantis prie šios informacijos
sklaidos, tai man kartais atrodo, jog ji jau net kartojama. Tačiau ži
nau ir kitą pusę: yra žmonių, kurie peržiūri visas vaizdo konferencijas
su vertimu į gestų kalbą nuo pradžios iki galo. Vadinasi, reikia ir to
liau stengtis“, – komentavo pašnekovas.
Tad tapo dar smalsiau, kodėl taip aktyviai internautai įsitraukė
į diskusiją jau kone „iki dugno“ išsemta tema? „Žmonėms reikia
„gyvo“ bendravimo, turėti galimybę pasisakyti, palyginti savo ir kitų
patirtį, informacijos iš pažįstamų žmonių. O spaudos konferencijos
tokių galimybių nesudaro“, – aiškino A. Matulis.

Koronavirusas ir 5G ryšys

Virtualiame renginyje perskaityti pranešimą buvo pakviestas kur
čias mokslininkas, vabzdžių pasaulio tyrinėtojas (entomologas) vokie
tis Dirkas Rohwedderis. Svečias buvo paprašytas faktais patvirtinti arba
paneigti 5G ryšį su vabzdžių populiacijos mažėjimu. Turėtos galvoje ir
5G ryšio sąsajos su koronaviruso atsiradimu. Pranešėjas pavyzdžiais
pagrindė, kad klimato kaitą, vadinasi, ir vabzdžių rūšių pokyčius, lemia
vien tik neatsakinga žmonių veikla. Kertant medžius, mažėjant žaliųjų
plotų, vabzdžiai netenka įprastų buveinių, maisto ir priversti arba ieš
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Daugiau kaip 500 stebėtojų tiesiogiai ir
5,5 tūkst. filmuotos medžiagos peržiūrų
diskusijai pasibaigus. Kaip Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijai (LKJA) savo „Facebook“ paskyroje pavyko sutelkti tokią
gausią auditoriją? Kas taip prikaustė dalyvių dėmesį, kad keturis kartus rengta
diskusija (2020 m. gruodžio 22 d. – 2021
m. sausio 16 d. laikotarpiu) kaskart užtruko ilgiau nei po 3 valandas ir nepabodo?
Apie tai kalbamės su nuotolinio renginio organizatoriumi LKJA prezidentu
Arnoldu MATULIU.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

kotis kitų jiems tinkamų gyventi vietų, arba jų rūšis pradeda nykti. 5G
ryšys šiuo atveju, analogiškai ir pandemijos atveju, jokio vaidmens ne
vaidina. O priešingi teiginiai yra melagiena, teigė mokslininkas.
Pasak A. Matulio, melaginga žinia išplito po to, kai „Youtube“
buvo įdėtas vienas vaizdo klipas, tariamai įrodantis 5G ryšio įtaką
vabzdžių populiacijai. O dabar su vakcinacijos pradžia plinta dar vie
nas melas – esą po skiepo nuo koronaviruso yra tikimybė apkursti.
Pirma diskusija COVID-19 tema buvo suplanuota iškart po Kalė
dų. Tačiau iš kai kurių bendruomenės narių sužinojęs apie „nepa
klusnumo“ valdžios sprendimams nuotaikas, A. Matulis nutarė ją su
rengti gruodžio 22 d. ir kuo daugiau dalyvių atkalbėti nuo kelionės
per šventes pas artimuosius, ypač pas vyresnio amžiaus tėvus ir se
nelius. LKJA prezidentas viliasi, kad laiku suskubus pradėti diskusiją
pavyko žmones sulaikyti nuo viešnagių ir taip galimai išsaugoti ne
vieno žmogaus sveikatą.
Entomologas Dirkas Rohwedderis.

Asmeninio albumo nuotr.

Asmeninio albumo nuotr.

Jaunimo diskusija prikaustė dėmesį

JAUNIMAS

Į diskusiją įsitraukė emigrantai

Diskusijoje aktyviai dalyvavo kurtieji
emigrantai. Visiems buvo smalsu palyginti
atskirose šalyse galiojančią tvarką. Štai Šve
dijoje pagrindinė saugojimosi priemonė – 2
m atstumo laikymasis. Kaukės dėvimos tik
važiuojant autobusu ar traukiniu, lauke jų
nereikia. Visose kitose Europos valstybėse –
apsauginiai veido dangalai viešojoje erdvėje
privalomi. Lietuvoje testus atlieka specialis
tai, Švedijoje – pats gyventojas. Informavus
telefonu, kad galimai pasireiškė koronavi
ruso požymiai, į namus atsiunčiamas testui
atlikti reikalingas rinkinys ir instrukcija, kaip
tai padaryti. Maždaug po 15 min. rinkinį pri
statęs taksistas „atsakymą“ paima nuo as
mens durų ir išveža į gydymo įstaigą ištirti.
Įdomu, kad Švedijos kurčiųjų bendruo
menė įžvelgė net viruso „privalumą“. Iki jo
atsiradimo vyriausi amžiumi kurtieji mažai

arba visai nesinaudojo išmaniosiomis tech
nologijomis, o dabar dauguma jų pramoko
jomis naudotis ir dažnai bendrauja su arti
maisiais. Kontaktų, palyginti su priešpan
deminiu laikotarpiu, tarp šeimos narių yra
daug daugiau. Suprantama, esminis skirtu
mas, kad dabar jie daugiausiai virtualūs, o
anksčiau buvo „gyvi“.
Anglijoje dėl naujos viruso atmainos
staigaus išplitimo atskiros karalystės zonos
paskelbtos sugriežtinto karantino teritorijo
mis. O Prancūzijoje nuo viruso atsiradimo
pradžios šalies teritorija yra skirstoma „švie
soforo principu“: žalia (nėra didelio pavo
jaus), geltona (dėmesio), raudona (ligos
atvejų skaičius labai didelis). Gerokai vėliau
toks principas buvo panaudotas ir Lietuvoje,
bet netrukus mūsų šalyje situacija tapo tokia
prasta, kad visas plotas „nusidažė“ raudonai.

Prasidėjo „nekaltai“, baigėsi
reanimacija

Į Kassijos Izotovos šeimą įsisukęs virusas
iš pradžių jokių grėsmingų ženklų nerodė.
Pirmiausia susirgo vyras Aleks, bet jo testo
atsakymas buvo neigiamas. Lengva forma
persirgo Kassija, o 3,5 metų dukrytė Juta besimptome forma. Vyriausia dukra Mija (6
m.) pradėjo kosėti. Kosulys nebuvo labai sti
prus, o pirmi du tą patį mėnesį daryti testai
buvo neigiami (trečias – teigiamas). Mamai
nerimą kėlė tik vienas požymis – mergaitė
negalėjo atsikosėti. Taip praėjo mėnuo.
Ir staiga viskas tapo labai rimta. Dukrelė
atsidūrė ligoninėje. Aštuonias dienas medi
kams nepavyko numušti temperatūros, ji
svyravo tarp 38–42°C. Labai išsausėjo oda,
skeldėjo lūpos. Nors laikėsi aukšta tempera
tūra, neretai mergaitės kūnas buvo visiškai
šaltas arba ji visa karšta, o delnai šaltutėliai.
Purtė drebulys, ligoniukė negalėjo praryti nė
šaukštelio maisto, jei ką suvalgydavo, tuoj
pat išvemdavo. Organizmas atmetė vaistus.
Sutriko kraujotaka, širdies ritmas, sistolinis
(„viršutinis“) kraujo spaudimo slėgis kilo iki
neregėtų aukštumų – 180 ar net 200 mmHg.
Prasidėjo haliucinacijos.
Trečią semestrą nėščia motina, nepaisy
dama pavojaus savo ir būsimo kūdikio svei
katai, nesitraukė nuo vyriausios dukrelės
lovos, gaudė kiekvieną jos žodį ir norą. Tik
tuomet, kai mažylė 2 dienoms buvo perkelta į
reanimaciją, medikai mamos pas ją neįleido.
Besilaukiančią žmoną ligoninėje norėjo
pakeisti vyras, bet gydytojai nesutiko. Mat
Kassijos vyras yra rusas, jis prastai kalba ir
skaito lietuvių kalba. Buvo baiminamasi ne
susikalbėjimo.
Moteris sako, kad labai vertina lietuvių
gydytojų profesionalumą, yra dėkinga už

Asmeninio albumo nuotr.

Ar daug Lietuvoje kurčių skeptikų, kurie
netiki koronavirusą egzistuojant? Virtualus
renginys atskleidė, teigia Arnoldas, kad jų
yra, nors ir mažuma. Santykinai ši dalis di
desnė tarp jaunimo. Galimas dalykas, svarstė
pašnekovas, kad jauniems žmonėms bepigu
neigti koronavirusą, nes jie gerokai dažniau
serga lengva ligos forma.
„Pastebėjau, kad susirgus šeimos nariui,
dažniausiai net didžiausi skeptikai pakeičia
nuomonę, – komentavo A. Matulis. – Tačiau
taip įvyksta ne visada.“ „Tu iš gydytojo ti
kriausiai gavai kyšį, kad skleistum tokią in
formaciją?“ – taip Arnoldo pasakojimą, kad
jis pats ir jo šeima persirgo kovidu, sutiko kai
kurie diskusijos dalyviai. Buvo kurčiųjų, ku
rie gulėjo ligoninėje, vieno iš jų būklė buvo
tokia sunki, kad gydytojams teko jį guldyti
ant pilvo, jog plaučiai geriau ventiliuotųsi.
Kitam ligoninėje gulėjusiam kurčiajam buvo
taikomas gydymas deguonimi, bet pasvei
kęs žmogus laikėsi savo: esą tai tik „gripas“.
Vis dėlto daugumai A. Matulio pasakojimas
padarė įspūdį. „Esu kurčio jaunimo lyderis,
vadinasi, tam tikras autoritetas, jeigu sakau,
kad sirgau, kad liga egzistuoja, dauguma lin
kę tikėti mano pasisakymu ir rekomendaci
jomis“, – aiškino pašnekovas.
Beje, dalyvius stebino ne tik skeptikai.
Pvz., žmonėms, persirgusiems koronaviru
su, pasidalijus gydytojų teiktomis rekomen
dacijomis, paaiškėjo, kad patarimai buvo la
bai skirtingi. Kai kuriuos teiginius sugretinus
buvo akivaizdu, kad jie prieštarauja vieni
kitiems.
Remiantis kurčiųjų bendruomenės infor
macija, iki šiol nuo koronaviruso Lietuvoje
mirė du kurti asmenys, kurių amžius siekė
per 60 metų.

Kassija Izotova su dukrele Mija.

gerą priežiūrą ir atidą šeimos poreikiams.
Vos K. Izotovai pasisakius, kad negirdi, gydy
tojai iš karto pasikeitė veido kaukes į perma
tomas, kad ji galėtų skaityti iš lūpų. Dukros
gyvybę gelbėjo specialisčių komanda: in
fektologė, kardiologė, vaikų onkohemato
logė, dėmesingos slaugytojos. Labai buvo
rūpinamasi ir motina, ją dar papildomai pri
žiūrėjo ginekologė.
Šiuo metu Mija – jau mėnuo, kai namie.
Sveikata nebloga, bet motina pastebi, kad
dukra smarkiai pasikeitė. Pvz., maisto, kurį
mėgo anksčiau, dabar visai nenori. Keista,
bet pagerėjo jos atmintis, gražiai pradėjo
piešti. Tačiau vis dar mato haliucinacijas.
Gydytojai ramina, kad tai dėl vaistų ir turėtų
netrukus praeiti. Tačiau pataria atidžiai ste
bėti dukrytę ir periodiškai atlikti sveikatos
tyrimus. Artimiausias magnetinio rezonan
so tyrimas suplanuotas sausio pabaigoje.
Diskusijos metu paprašyta pasidalinti
patarimais, K. Izotova atkreipė dėmesį, kad
kurtieji negali įvertinti savo vaiko kosulio:
negirdi – stiprus jis ar silpnas. Dėl to pradė
jusį kosėti vaiką būtina parodyti specialistui.
Anot jos, šeimos gydytojai neskuba rašyti
siuntimų į ligoninę, todėl pastebėjus, jog
vaikas blogai jaučiasi, ypač jei laikosi paki
lusi temperatūra, geriau nedelsti ir kviesti
greitąją.
Diskusijos dalyvių paklausta, ar tiki ko
ronaviruso egzistavimu, Kassija
patvirtino, jog tiki.
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Igvasu kriokliai – stebuklas, jungiantis Braziliją ir Argentiną.

Pakeliui į Maču Pikču su grupe.

Laurą VALYTĘ nuo paauglystės lankė mintys
apie išnykusią inkų civilizaciją, indėnus. Svajonę visa tai išvysti iš arti vis tramdydavo: „Tai
ne man“. Tačiau 2016 m. pirmąkart nuvykusi į
Meksiką ir prisilietusi prie kitos, senosios majų,
kultūros, mergina sako aiškiai pajutusi, kaip
joje nubudo vidinis inkas. Jau tada apsisprendė: į Pietų Amerikos žemyną ji būtinai sugrįš.
Suplanavo kelionę 2020 m., bet profesinį ir asmeninį gyvenimą
„cunamis“ užklupo metais anksčiau. Ir, kai asmeninis dangus ėmė
maišytis su žeme, 2019 m. vasarai įpusėjus Laura nutarė gelbėtis:
„Jutau, kad esu ant perdegimo ribos, kad visiškai neturiu laiko sau,
tuomet susiėmiau ir kreipiausi į savo tiesioginę vadovę. Ji yra nuo
stabus, supratingas žmogus. Paaiškinau, kad privalau išvykti. Papra
šiau 6 mėnesių nemokamų atostogų. Trūkstamą pinigų sumą kelio
nei paskolino šeima.“
Taip prasidėjo L. Valytės vienas didžiausių gyvenimo nuotykių,
fizinė kelionė po Lotynų Ameriką, dvasinė kelionė į save. Galbūt šiuo
nelengvu visiems laikotarpiu iš lietuvės patirčių stiprybės ir gerų emo
cijų pasisemsime ir mes?

Norėtų sugrįžti

Iš pradžių mūsų herojė ketino keliauti į pietus nuo Brazilijos. Ta
čiau ten prasidėjo žiema. Tad, atskridusi į žemyną, pusantro mėne
sio sustojo futbolo ir sambos šalyje, ten susidėliojo naują kelionės
planą. Jis ją nuves į žemyno šiaurę: Paragvajų, Boliviją, Peru, Ekva
dorą, Kolumbiją.
Brazilija Laurai visada liks šalimi, į kurią norėtų sugrįžti dar ir dar.
Pirmiausia dėl to, kad žmonės ten telkė dėmesį į visai kitokį jos iš
skirtinumą: šviesų gymį, aukštą ūgį, dailią figūrą. Ir ji pirmąkart pasi
juto tiesiog svetimšale moterimi, kalbančia užsienio kalba.
Socialiniai kontrastai Brazilijoje – labai ryškūs. Tačiau, kitaip nei
Europoje, tvirtino pašnekovė, turtingieji ten daug arčiau paprastų
žmonių ir tikrųjų vertybių: užuojautos savo artimui, noro padėti. Tą ji
patyrė kelionėje susipažinusi su teisininkės ir architekto šeima. Porą
kartų Laurą pakalbinusi ir atsakymo nesulaukusi moteris sumojo: „Tu
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Lauros Valytės asmeninio albumo nuotr.

Lauktuvės iš Pietų Amerikos

Ujūnio druskože

Savaitė džiunglėse su sarayacu gentimi: makiažas ir firminis gėrimas (Ekvadoras).

negirdi?“ Paėmė telefoną, pradėjo rašyti ir jau netrukus žinojo apie ją
beveik viską. Visą likusį ekskursijos laiką pora globojo lietuvaitę. O vos
kelionei pasibaigus, jau kitądien ji sulaukė kvietimo pavakarieniauti jų
giminaičių namuose, kur buvo patys apsistoję. Kai atvyko, namiškiai ją
sutiko kaip 100 metų nematytą giminaitę. Būdama Paragvajuje, Laura
sulaukė buvusių bendrakeleivių kvietimo per Rio de Žaneiro (toliau –
Rio) poezijos pavasario festivalį apsistoti jų pagrindiniuose namuose.
„Namai – reikia pamatyti, – susižavėjimo neslepia mergina, – ta
čiau duris jie atvėrė taip pat plačiai, kaip atveria vargingai gyvenan
tys brazilai – be dvejonių“, – dėkinga už svetingumą pašnekovė.
Brazilija – nakties šokių šalis. Gyventojams nė nereikia barų, šo
kių aikšteles kuria čia pat, gatvėje ir atsiduoda sambos (Brazilijos
šokio stilius) magijai, nesidrovėdami improvizuoja. „Brazilija gyvena
nesibaigiančiu šventės, meilės ir aistros ritmu”, – vis kartojo Laura.
Favela – taip čia vadinami lūšnynų kvartalai. Iš viso šalyje jų – apie
750. Šie rajonai įsikūrę ant aukštų kalvų, daugumoje jų kanalizacijos
ir elektros nėra. Namai pastatyti iš po ranka pakliuvusių medžiagų ir
daiktų, dažnai be įrankių; gatvelės siauros. Anot Lauros, ten tvyran
tis kvapas ne koks, klesti narkotikų prekyba ir nuolat vyksta dėl įta
kos kovojančių gaujų karai. Lietuvė apsilankė Rio faveloje. Matė ant
visuomeninių pastatų stogų įrengtas futbolo aikšteles, pasigrožėjo
nuo kalvos atsiveriančia Rio panorama, stebėjo dūkstančius gatvėse
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emio dykuma (Bolivija).

Paslaptinga Huakačinos oazė Peru.

vaikus. Po favelą lietuvę lydėjo vietinis gidas.
Artimieji Laurai buvo uždraudę lankytis to
kiuose rajonuose, o naujieji draugai sakė: ne
pabūti faveloje – nepažinti Brazilijos dvasios.
„Tai buvo pirmas kartas, kai sulaužiau pažadą
šeimai“, – prisipažįsta Laura.
Be nuotykių tąkart neapsiėjo. Ekskursijai
artėjant į pabaigą, L. Valytė staiga pajuto pasi
keitusią gido nuotaiką: visas jo linksmumas iš
garavo, nei iš šio, nei iš to paklausė, kaip ji jau
čiasi. „Kodėl manęs šito klausi?“ – jau ketino
aiškintis mergina, kai akies krašteliu pamatė
automatinį ginklą laikantį, grėsmingu žvilgs
niu ją veriantį vyrą. „Taip ir nenustojau drebėti
iki ekskursijos pabaigos“, – prisipažino pašne
kovė. O gidas jai primins: „Sakiau, kelionė į
favelą – vien tavo asmeninis pasirinkimas.“ Iš
tiesų, jis buvo įspėjęs, kad tik 50 proc. tikimy
bė, jog ekskursija baigsis laimingai. Vyras pats
favelos gatvėse jau yra netekęs ne vieno drau
go. Susišaudymai ten vyksta ir dienomis.

vietoj čiurnos, pūpsojo raudoniu tviskan
tis kalnas, kurio niekaip neįmanoma buvo
įbrukti į batą. O laukė 22 km žygis pėsčiomis.
Tuomet vienas vyras atsiskyrė nuo grupės
ir pasiūlė remtis į jo ranką, o dar kitas panoro
būti jų „navigacine sistema“. Kai jie trys galų
gale pasiekė stovyklą, visi ekskursijos dalyviai
džiūgavo ir plojo. O kitądien, sužinojo Laura,
gidas sumanė ją įsodinti į specialiai užsakytą
autobusą ir užvežti į Maču Pikču. „Tik ne tai!
Neatimkite iš manęs svajonės!“, – protesta
vo mergina ir prisiekė: – Aš nebūsiu našta.“
Ir nebuvo. Kartu keliavęs britas jai davė ta
bletę nuo alergijos, koja per naktį atslūgo,
skausmas atsitraukė. Įveikusi dar ne vieną
išbandymą, galų gale lietuvė išvydo inkų civi
lizacijos perlą visa savo didybe. „Nukeliavusi
ten, žinojau: grįžau į savo dvasinius namus“,
– dalijosi išgyvenimais pašnekovė. Ir norėjo
pasilikti amžinai, bet... nepasiliko.

Dėl svajonės – per pragarą

Savaitė, praleista su 1400 žmonių tetu
rinčia sarayacu gentimi, ir Amazonės miš
kai, visuomet merginai asocijuosis su lėtai
tekančio laiko oaze žemėje, kur praskaidrėja

Maču Pikču lietuvaitę pakerėjo deja vu
(kažkur matyta) pojūčiu. „Internete apie šitą
slenkstį nieko nerašoma – bet aš jį prisimi
niau! Ten atpažinau daugybę dalykų, kuriuos
mačiau pirmą kartą gyvenime. Jei tikite rein
karnacija, manau, mane suprasite, – tikino
mergina ir vėl išgyveno būseną, kai ten, ant
kalno, tarsi peržengė realybės ribas ir susi
liejo su užmarštin nugrimzdusia civilizacija.
– Būna, kad paveikslėlyje viskas nepaprastai
gražu, bet tikrovėje nuvilia. Čia buvo kitaip:
miesto grožis pranoko lūkesčius. O mistika
tvyrojo kiekviename žingsnyje.“
Tačiau kelionė į prarastą inkų miestą, ku
ris, spėjama, tarnavo kaip žiniuonių slėptu
vė, nebuvo rožėmis klota. Trečią išvykos die
ną stovyklaujant prie laužo bendrakeleivė
netyčia Lauros koją apipylė alumi. Naktį toje
neapsaugotoje purškalo nuo uodų vietoje
mažyčiai kraujasiurbiai surengė puotą. Rytą,

Amazonės miškuose su čiabuviais

Maču Pikču – Lauros svajonių miestas Peru.

Apžergusi dviratį - Bolivijos „Mirties keliu“.

sąmonė, išsivalo mintys, veriasi tikrųjų ver
tybių klodai, užtenka laiko viskam, nustoja
egzistavęs stresas.
Vietinių dievas – gamta. Jie meldžiasi
medžiui, gėlei, vėjui. Nulūžusį medį palieka
būti jo kritimo vietoje, nes čia jis pasirinko
mirti. „Niekur nebuvo taip tamsu, kaip ten,
tačiau niekur nemačiau ir tiek daug žvaigž
džių danguje, – sakė keliautoja. – Nameliai,
kur mus apgyvendino, išsibarstę po džiung
les, o eiti per jas asfaltuotų takų nėra: pu
mos, į galvą besitrankantys sulig dviejų del
nų dydžiu mėlyni drugiai, kumščio dydžio
vorai, kurių mergina sakosi paniškai bijojusi,
beždžionės. Ir nepaprasta tvankuma bei be
sikartojančios liūtys. Nuo kaip žirniai dydžio
vandens lašų Laura slėpėsi kaip išmanė, o
tuo metu čiabuvių atžalos džiaugsmingai
maudėsi purvo voniose.
Ten sužinojo, kad jų šeima „dideli varg
šai“. Mat Amazonės atogrąžose didžiausia
vertybė – vaikai, o Lauros tėvų šeimoje jų vos
du. Vietiniai turi mažiausiai 5, kai kurie 9 ar
10. L. Valytė nutarė pateikti savo „versiją“ ir
ėmėsi lyginti vietinių ir europiečių pragyve
nimo kaštus. Augant jos stulpelyje „sąskaitų“
krūvelei už vandenį, elektrą, maistą, trans
portą, mokslą, gydymą, o čiabuvių – žiojint
tuščioms vietoms, jie mąsliai linkčiojo gal
vomis, galų gale pripažino: jei pragyvenimas
jiems tiek atsieitų, ko gero, vaikų ir jie susi
lauktų mažiau.
Gentis jai suteikė išskirtinę privilegiją
talkinti „prie puodų“. Tai įvyko jos veidą
moterims išpiešus paslaptingais raštais ir
atlikus įvesdinimo į vietinių šeimininkių būrį
ritualą. Dažus gentis gaminasi iš didelių nuo
medžių skinamų uogų. Parą jos „lepinasi“
laužo žarijose, kol tampa tinkamos „visažui“.
Pirmenybė į valgio porciją ten – moterims.
Tai dėl to, kad jos atsakingos už vaikus.
Laurai teko ragauti ir jų firminio kasavos
gėrimo, kurį ruošti turi teisę tik moterys.
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MŪSŲ ŽMONĖS

Salvadoro mieste su garsiąja „Olodum“ būgnininkų grupe (Brazilija).

→ Rytą šią daržovę, kurią vietiniai gausiai naudoja ir maistui ruošti, mo

terys sutarkuoja, o paskui visą dieną tarkį kramto ir spjaudo atgal į
indą. Vakare – atskiedus masę truputėliu vandens – gėrimas paruoš
tas. „Aš jo skanavau, – sako Laura. – Tai jų kultūros dalis, o aš juk norė
jau ją pažinti.“ Mėgautis juo reikia atsargiai, nes svaigina.

Sutiko giminingų sielų

Atminties skrynioje savo vietą rado ir kelionė į Boliviją, kur ne
paprastai graži gamta, bet karvės ganosi tarp plastiko krūvų. Teko
laimė pabuvoti aukščiausiai įsikūrusiame pasaulio mieste Potosi
(4067 m. virš jūros lygio), buvo ir mažas „nusikaltimas” – kokos lapų
arbata. Ja vietiniai ginasi nuo išretėjusio kalnų oro poveikio, o sve
čius vaišina dėl to paties, tik minimaliomis porcijomis.
Dar buvo banglenčių užsiėmimai Peru ir nuostabūs šios pramo
gos mokytojai, Kolumbija, Karibų jūra, kuri mūsų herojei pati gra
žiausia pasaulyje. Taip pat – gyvenimas šeimos viešbutyje, kuriame
darbuojasi nepaprasto svetingumo šeimininkai, ir neprilygstama
ekskursantų grupė. Jie kartu ruošė maistą, vyko į kokteilių barą, o
išsiskyrė labai susidraugavę.
„Ekvadore su airių grupe pasiklydau kalnuose. Pykomės kaip tikri
namiškiai, visi „geriausiai žinojom“, kaip rasti kelią, įrodinėjom savo
tiesą, netekdavom kantrybės, o rankomis visi gestikuliavo ne pras
čiau už mane“, – prisiminusi kvatoja Laura. Galų gale, pasišviesdami
telefonais, jie rado takelį į viešbutį. Baimė užsimiršo, o nepažįstamų
žmonių, gresiančios nelaimės akivaizdoje susitelkusių į didelę šei
mą, paveikslas stovi prieš akis iki šiol. Šioje kelionėje mergina dar
susipažino su italu, besidominčiu kurčiųjų kultūra, netrukus su Lau
ra jis jau kalbėjo gestais.

Ką reiškia keliauti vienai?

Tai nuo nieko nepriklausyti ir prie nieko nesitaikyti, vardijo mūsų
herojė. Keisti planus, kada panorėjus. Išvykti tuoj pat, jei nepatinka,
ir įstrigti ilgam, jei norisi dar pabūti. Prisiimti visą atsakomybę už
save. Ir be baimės sutiktam nepažįstamajam atverti širdį. Jūs dau
giau nesusitiksite ir tavo paslaptys bus saugios. Be to, jam dėl tavęs
taip neskaudės, kaip skauda artimiesiems, jis ir neliežuvaus, kaip
kartais nutinka atsivėrus pažįstamiems.
Vakarienė su teisininkės ir architekto šeima Masejo mieste (Brazilija).
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Pašnekovė įspėja: kelionės testuoja, tai ne visada malonu. Lauros
blogiausi įtarimai taip pat pasitvirtino: grįžusi į Vokietiją sužinojo, jog
serga bronchine astma, yra alergiška vabzdžių įkandimams. Bet įsiti
kino ir įrodė: blondinė nėra lygu tuštukė („fifa“). Suprato, kad atkakliai
moka siekti tikslo, greitai mokosi, savo silpnybėms nepataikauja.
Keliavo viena, bet vieniša nebuvo. Draugystės ranką tiesė Brazi
lijos kurtieji. Jos senas geras bičiulis, suteikęs pastogę Rio, po visą
šalį ieškojo patikimų kurčiųjų, kurie galėtų jai kituose miestuose
pasiūlyti nakvynę, gal net palydėtų atkarpėlę, nurodytų lankytinas
vietas. Jis „tikrino“ juos, rinko atsiliepimus. Vėliau tie nepažįstamieji
dalinosi atsakomybe už ją, perduodavo vienas kitam jos globą tarsi
estafetės kortelę.

Pažintis su nauja savo versija

Neįkainojamą pamoką sakosi L. Valytė gavusi iš nepažįstamos
brazilės senutės. Kartą, jai autobuse braukiant į delną smulkius pini
gėlius už bilietą ir niekaip kelių sentavų nesukrapštant, trūkstamus
ištiesė miela senjorė.
„Brazilijoje žmonės sunkiai gyvena, o aš pataupiau kišenėje šla
mančią realų kupiūrą. Tarsi pasinaudojau seno žmogaus gerumu, –
prisipažino lietuvaitė. – Man tai buvo šaltas dušas. Kadangi tikiu kar
ma, nutariau jos neprovokuoti. Ir, kai kitądien manęs benamis papra
šė pinigų, pasakiau, kad neduosiu, bet mielai pavaišinsiu jį pietumis.
Nepakartojamas jausmas galėti duoti. Laime spindintis jo veidas buvo
geriausias atpildas. Nuo tada mane tarsi kas pakeitė: stengiausi pagal
galimybes stokojantiems padėti: pirkau maisto, net drabužių, smulkių
daiktų. Išmokau svarbią pamoką: reikia dalintis, mažiau orientuotis į
garsius vardus. Bolivijoje važiavau taksi, kurios dugne prie pat mano
kojos žiojėjo skylė, pro ją mačiau grindinį – na, ir kas? Ir toks automo
bilis nuveža į tikslą.“
Mūsų herojė užsiminė ir apie „didžiausios svajonės“ išpildymo
pavojus – ką daryti po to? Dėl to, išvykusi iš Maču Pikču, ji skubiai
sukūrė naują planą. Taip atsirado banglenčių pamokos ir kiti nuo
stabūs dalykai. Ji turi ir dar vieną patarimą: nereikia su savimi tam
pytis blogų patirčių bagažo. Geriausia jas padėti tarsi knygą į perskai
tytų leidinių lentyną.
Ne tik pati mokėsi. Kai pavargo tikėti gidų pažadais, kad suteiks
jai informacijos vėliau, o „vėliau“ niekada neateidavo (išimtis – ke
lionė į Maču Pikču, kur jai skyrė atskirą gidą), užsispyrė: „Grąžinkite
mane į ten, iš kur paėmėte, ir atiduokite už ekskursiją sumokėtus
pinigus!“ Suveikė. Pakeliui nusipirkęs rašomąją lentą ir žymeklį, gi
das nuo tada jai iš anksto parašydavo apie lankytinus objektus. O
atsisveikindamas padėkojo už suteiktą galimybę keistis.
Grįžo Laura sustiprėjusi ir atsitiesusi. Vėl pasirengusi kasdienybei ir
iššūkiams. Atsisveikindama pasidalino dar viena įžvalga: „Persigalvo
jau ir ketinau Pietų Amerikos žemyne užtrukti iki 2020 m. vasario. Jei
taip būčiau pasielgusi, galėjau net Europos dėl pandemijos nepasiekti,
tikriausiai būčiau praradusi darbą. Visata, likimas, – nesvarbu, kaip pa
vadinsime, – rūpinasi mumis ir perspėja. Reikia tik pasitikėti.“

Tradicinė Peru apranga.

San Paulo miesto panorama (Brazilija).

Socialinio tinklo „Pinterest“ nuotr.

TĖVŲ ŽVILGSNIS

Sensoriniai maišeliai – smulkiems daiktams pažinti. Kruopų dėžės – smulkiąją motoriką lavinti. Sensorinė lenta – jutiminiams delnų taškams aktyvinti.

Pirmųjų metų ugdymo kelionė
Mano vaikas per mažas – kiek kartų esate ištarę šią frazę? Iš
tiesų, vaikai nėra per maži, tai mes, tėvai, dažnai esame nepasiruošę keliauti į informacijos ir žinių pasaulį su savo mažyliais.
Vis dar populiarus mitas – pirmaisiais
gyvenimo metais naujagimiui svarbūs tik
fiziniai poreikiai: motinos pienas, sausas už
pakaliukas, miegas. Pasirodo, šiuo laikotar
piu kūdikis ne tik sparčiai auga ir vystosi, bet
sparčiai vystosi ir jo smegenys, todėl svarbu,
vos tik sustiprėja mažylio rega, pradėti ugdy
mo kelionę. Tai objektų, gyvūnų, žaislų paži
nimo, aktyviųjų ir judesio žaidimų skatini
mas, drausmės ir taisyklių diegimas į vaiko
gyvenimą. Kuo daugiau informacijos mūsų
mažylis gaus, tuo geriau bus ištreniruotos jo
smegenys bei pasiruošusios priimti ir moky
tis įvairių dalykų vyresniame amžiuje.
Pirmaisiais gyvenimo metais yra ypač
svarbu lytėjimas ir sensoriniai žaidimai. Leis
kime vaikui liesti kuo įvairesnius paviršius
ir daiktus. Nepamirškime, kad labai daug
informacijos apie jį supantį pasaulį mažylis
gauna ragaudamas, todėl leiskime išbandy
ti kuo daugiau visokių skonių, suprantama,
užtikrindami saugumą.
Ragavimo procesas labai svarbus vai
ko imuniteto formavimuisi. Mūsų mažyliai
daug atsparesni bakterijoms yra pirmaisiais
gyvenimo metais, nes tuo laikotarpiu labai
intensyviai vystosi jų imuninė sistema. Ra
gavimas yra pagrindinis poreikis, todėl, ne
patenkinęs jo pirmaisiais gyvenimo metais
dėl tėvų draudimų, vaikas negali susifor
muoti stipraus imuniteto ateičiai, susirinkti
pirminių žinių apie jį supantį pasaulį: kas yra
skanu, neskanu, kas yra kartu, sūru, kas yra
valgoma, nevalgoma. Nepatenkinę vieno iš
svarbiausių pirminių poreikių, vaikai prade
da intensyviai visus daiktus ir žaislus ragauti,
kuomet tampa labiau savarankiški, trečiais
gyvenimo metais. Tuomet tai rizikinga. Tri

mečių imuninė sistema jau būna susiforma
vusi ir naujos, organizmui nepažįstamos bak
terijos gali sukelti įvairių infekcinių ligų.
Lytėjimas ir sensoriniai žaidimai yra skirti
mažylio emocijoms išjausti ir valdyti. Mūsų
kūdikis pirmaisiais gyvenimo metais nemo
ka suprasti, kokios emocijos jį užplūdo, kaip
jas suvaldyti, bet jas išgyvena ypač stipriai.
Dažnai mažyliai patiria tantrumus (pykčio
priepuolius), kuomet griūna ant žemės, var
tosi ir verkia, nes jų viduje susikaupia labai
daug neigiamų emocijų, kurias turi išlieti.
Sensoriniai, lytėjimo žaidimai padeda išlie
ti emocijas, ypač blogas. Žemės minkymas,
žaidimai su kruopomis ir vandeniu gydomai
veikia mažylius.
Kuo anksčiau kūdikius supažindinkite
su pirmosiomis taisyklėmis. Namai yra vai
ko tvirtovė, kurioje jis turi jausti tyrinėjimo
laisvę ir savarankiškai pažinti erdves bei
namų apyvokos daiktus, tačiau ne viskas čia
yra saugu. Kuomet mūsų mažyliai pradeda
ropoti ir vaikščioti, namus tenka pertvarkyti.
Daiktus, kurie yra pavojingi jų saugumui ir
su kuriais jie negali žaisti, privalome užkelti
aukštai, kad jų nepasiektų.
Svarbu objektyviai įvertinti, kas vaikui iš
tiesų negalima, nes yra nesaugu, ir kas yra
negalima, nes mums, tėvams, nėra smagu
išmėtytus puodus rinkti, išpiltas kruopas
samstyti. Kadangi ne viską galime paslėpti,
turime supažindinti su taisyklėmis: elektros
jungiklių liesti negalima, bet galima patyri
nėti šią spintelę, šį stalčių ir šią dėžę. Labai
svarbu logiškai paaiškinti, kodėl negalima
liesti elektros laidų ir pan. Užtenka tokių žo
džių ar gestų, kaip „pavojinga“ ir „skauda“.
Pateikime vaikui alternatyvų, kur jis turės

Gintautė SINKEVIČIENĖ

SVARBIAUSI PATARIMAI

◆
neperkraukite vaiko aplinkos žais
lais. Daug žaislų sukuria chaosą ir vaikams
dažniausiai būna sunku išsirinkti, su kuriuo
žaislu žaisti;
◆
leiskite mažyliui tyrinėti namus,
namų apyvokos daiktus ir pačiam kurti
žaidimą su jais, atrasti būdų, kaip tuos
daiktus galima panaudoti;
◆
įsiveskite būtinas taisykles, kurios
apsaugotų jūsų vaiką nuo sužeidimų,
tačiau neapribokite laisvės nereikalingais
draudimais. Daugelis tyrimų rodo, kad daž
ni „negalima“ iš vaiko atima norą smalsau
ti, ieškoti, mokytis; net kalbos raida tampa
lėtesnė;
◆
kuo daugiau dėmesio skirkite kū
dikio sensoriniams ir lytėjimo žaidimams.
Tai padės jam ne tik išmokti susikaupti ir
koncentruoti dėmesį, bet ir išlieti neigia
mas emocijas.
laisvės atrasti neutralių daiktų žaidimams.
O kiek namuose turite žaislų? Pagrindinė
šiuolaikinių tėvų problema, kad tiki, jog kuo
daugiau žaislų turės jų vaikas, tuo jis turės
daugiau galimybių lavintis ir ugdytis. Iš tie
sų, yra priešingai: kuo mažiau vaikas jų turi,
tuo kūrybiškiau ieško būdų ir žaidimų pritai
kyti turimam žaislui. Geriausiai vaikai moko
si ir lavina vaizduotę tyrinėdami namų apy
vokos daiktus ir ieškodami funkcijų, kurias
gali pritaikyti tam daiktui. Labiausiai tėvus
stebina, kad būtent namų apyvokos daiktai
mažyliams yra žymiai įdomesni nei tikri žais
lai. Atradęs puodą ir šaukštą ir „nustatęs“,
kad šiuo „duetu“ galima groti tarsi būgnu,
vaikas ypač paspartina loginio mąs
tymo vystymąsi.
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UGDYMAS

Beorės erdvės savybių patikrinimas. Pamoka Lietuvos jūrų muziejuje.

Kuo ypatingas P. A. T. S.?
Nuo rugsėjo pirmosios Klaipėdos Litorinos mokykloje diegiamą patyriminio ugdymo modelį „užšifravome“ akronimu (termino sutrumpinimas panaudojant žodžių pirmąsias raides) P. A. T. S., nes į vienį čia
apsijungia patirtis, atradimai, tyrinėjimai ir suvokimas. Kurti mokiniai
buvo vieni pirmųjų, kurie išbandė modelio privalumus. Sigita KOROLIOVĖ

STEAM: penkių dalykų dermė

Daugeliui neįdomu mokytis to, ko nepa
žįsta, nesupranta ir nežino, kur visa tai pri
taikyti, todėl kilo mintis suteikti mokiniams
galimybę patiems prisiliesti prie mokslų
praktiškai išbandant tai, ką sužinojo pamo
kose. Ši mintis paskatino mokykloje išban
dyti STEAM ugdymą. Tačiau antras žingsnis
buvo žengtas po gana ilgos pertraukos, nes
ne tik vaikus gąsdina nežinomi dalykai.
Litorinos mokyklos bendruomenė taip
pat su nerimu ir abejonėmis šifravo penkias
raides, reiškiančias gamtos mokslų, techno
logijų, inžinerijos, menų ir matematikos der
mę visose ugdymo disciplinose. Todėl 2019
m. sausį mokykloje atsidaręs STEAM klubas
kurį laiką veikė tik dėl iniciatorių – mokyklos
vadovų ir šio pasakojimo autorės – entuziaz
mo. Norėdami padrąsinti mokytojus išeiti
iš įprastos pamokos rėmų, internetiniame
klubo puslapyje dalinamės pamokų ir nefor
maliojo ugdymo veiklų, į kurias integruotas
STEAM ugdymas, idėjomis, pavyzdžiais, pla
nais ir metodinių priemonių rinkiniais.

Viena mįslė – 5 eksperimentai

Ar kada nors susimąstėte, kad menant
mįslę „Kas ore skraido, ant žemės guli, me
dyje tupi, ant rankos kaista, vandenyje prige
ria, prie krosnies išnyksta?“ galima atlikti net
penkis gamtinius eksperimentus ir įsitikinti
mįslėje minimų faktų apie snaigę pagrįstu
mu? Ar pagalvojote, kad apžvelgiant kuni
gaikščio Gedimino žygdarbius galima atkurti
jo garsiąją pilį ir taip plėsti istorijos žinias ir la
vinti inžinerinį mąstymą? Kad nusifotografa
vus prie Anykščių pasididžiavimo – Puntuko
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akmens – daug įdomiau skaityti Antano Ba
ranausko poemą, susipažinti su didžiausiais
Lietuvos rieduliais ir taip gilinti geografijos ir
matematikos žinias? Ar įsivaizduojate, kaip
kalendorinių švenčių prasmę padeda suvokti
šviesos lūžio dėsnis? Apie visa tai galima pasi
skaityti mokyklos virtualiame Kompetencijų
kabinete ir STEAM klubo puslapyje.
Taktika pademonstruoti konkrečius pa
vyzdžius pasiteisino, nes po metų klubas
džiaugėsi turėdamas iniciatyvių, kūrybingų
mokytojų branduolį, padėjusį Litorinos mo
kyklai patekti į Lietuvos STEAM mokyklų tin
klą. Kadangi STEAM ugdymas glaudžiai sie
jamas su mokymusi per patyrimus, jis tapo
naujojo ugdymo modelio P. A. T. S. dalimi.

Lekiame iš klasės?!

Kas gi pasikeitė Litorinos mokyklos ugdy
mo procese? Pirmiausia, pamokos peržengė
klasių ribas. Kad sutrikusios klausos mokiniai
suvoktų lietuvių kalbos daugiareikšmiškumo
atsiradimo priežastis, pamoka, tiesiogine žo
džio prasme, persikėlė į kitą marių krantą.
Lie
tuvos jūrų muziejuje, ieškodami žemė
lapyje ir užuominose paslėptų jūrų gyvūnų,
mokiniai išsiaiškino, kodėl taip ir ne kitaip
buvo pavadintas jūrų ežys, geltonpilvė gyva
tė, žuvis pjūklas, jūrų liūtas...
Pažintis su paslaptingu vandenų pasau
liu tęsėsi dailės pamokose ne tik studijuojant
modernųjį meną, bet ir prisimenant geomet
rines figūras. O gamtos ir žmogaus pamokoje
dar kartą buvo įsitikinta žuvų nauda sveikatai.
Šia unikalia galimybe mokyti vaikus kitaip
nuo šiol gali pasinaudoti visi šalies ugdytojai,
kadangi pamoka „Tapk jūrų gyvūnų ekspertu“

Helovino pilies ir šviesos lūžio paslaptis atskleista.
S. Koroliovės asmeninio albumo nuotr.

Pasakojimo apie augintinį siena.

Įrodyta: snaigė prie krosnies išnyksta.

buvo kurta mokymo(si) ciklo „MOKYK(IS) MU
ZIEJUJE. Atrask. Pažink. Patirk.“ metu ir įdėta
muziejaus tinklalapyje, edukacijų skiltyje.

Mokytis tapo įdomiau, įsiminti –
lengviau!

Antras pokytis – naujų mokymo būdų iš
bandymas, padaręs mokymą(si) įdomesnį. Ar
žinote, kaip paskatinti mokinius kurti ilgesnius
tekstus? Viena iš strategijų – pasiūlyti kiekvie
ną pasakojimo, rašinio ar kito kūrybinio darbo
žodį paversti statybine medžiaga ir iš jos pa
statyti pastatą. Tai gali būti konstruktoriaus de
talės, kaladėlės, sagos, akmenukai, dar kitokia
gamtinė medžiaga, popierinės figūros ir kt.
Praktinis mokymasis yra ne tik seniausias,
bet ir pats veiksmingiausias būdas. Tai patvir
tina ir liaudies posakis „Gyveni ir mokaisi“.
Sujungę tai, ką jau žinojo, ką išgyveno, vaikai
sukuria naują žinojimą, augina naują save.
Kažkada „Google“ bendrovės socialinia
me tinkle „YouTube“ matytus filmukus apie į
butelį sulendantį virtą kiaušinį, butelio vidu
je sudegančią popieriaus skiautelę aštunto
kai priskyrė iliuzionizmui. Fizikos pamokoje
kartu su mokytoja pakartoję visus triukus,
jie sužinojo ne tik apie beorės erdvės, susi
dariusios ugniai sudeginus deguonį, savybę
tapti siurbike, bet ir įsitikino, kad beveik vis
ką galima praktiškai išbandyti, ištirti, atrasti,
suprasti ir paaiškinti. Toks ir yra Klaipėdos
Litorinos mokyklos patyriminio ugdymo
modelio P. A. T. S. tikslas.
Redakcija. Daugiau apie tai – Litorinos mokyklos
svetainėje https://www.litorina.klaipeda.lm.lt
ir autorės tinklaraštyje https://korsigita.com

UGDYMAS

Kurk, žaisk, išmok!

Rasa JANKEVIČIENĖ,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

„Minecraft Education Edition“ – tai įran
kis, kuris ugdo vaikų erdvinį mąstymą, kūry
biškumą, ir yra puiki priemonė skatinti ben
dravimą ir bendradarbiavimą. Vaikai atsiduria
tarsi smėlio dėžėje, kurioje gali kurti, statyti,
griauti, bandyti, tyrinėti detales ir surasti pa
slėptus lobius, perprasti išradimus bei patys
juos kurti.
Užsiėmimuose vaikai tobulino matema
tikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, progra
mavimo, gamtos mokslų ir kt. įgūdžius. Pa

sak vadovo Granto, kurti ugdytiniai sukūrė
nuostabius pasaulius su daugybe judančių
objektų ir įdomių detalių, kurių jam net nėra
tekę matyti kitų vaikų darbuose.
Užsiėmimų nesustabdė net karantinas,
nes veikla persikėlė į virtualų pasaulį – da
lis vaikų prisijungė iš klasių, dalis iš namų,
vadovas Grantas – iš namų, o auklėtojos,
padedančios vaikams geriau suprasti va
dovo instrukcijas, – iš mokyklos.
Sunku? Bet įdomu!

KKNUC archyvo nuotr.

Spalio mėnesį VšĮ „Amici Art“ pakvietė visus norinčius Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro vaikus pagal STEAM programą mokytis, kurti
ir žaisti „Minecraft Education Edition“ žaidimą. Susidarė net kelios grupės
skirtingo amžiaus vaikų, norinčių įgyti pirmuosius programavimo įgūdžius
ir prasmingai praleisti laisvalaikį.

Šiandien žaidžia – ryt programuos.

Knygelių „gydytojai“

Asta BALNANOSIENĖ

KKNUC archyvo nuotr.

2020 metų pabaigoje KKNUC vyko integruota savaitė apie profesijas. Knygų
klubo nariai susipažino su įvairiomis specialybėmis bei šių specialybių darbuotojų atliekamu darbu, mokėsi nusakyti, ką veikia įvairių profesijų žmonės, kokius įrankius naudoja.

Vaikai „išgydė“ net 15 knygelių.

Mokiniai papasakojo, ką dirba jų tėve
liai, kuo patys norėtų tapti užaugę.
Užsiėmimo pabaigoje vaikai „persikū
nijo“ į gydytojo profesiją: gydė „sergan
čias“ knygeles. Gera buvo matyti, kaip

nuoširdžiai ir sumaniai jas klijavo. Pavyko
„išgydyti“ net 15 „ligoniukų“.
Visi džiaugėsi atliktu naudingu ir pras
mingu darbu. Tai turėtų skatinti vaikus
saugoti ir mylėti knygas.

Kalėdinių įvykių kaleidoskopas
Visiems Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos mokiniams 2020-ųjų pabaigoje Kalėda atsiuntė dovanų: saldumynų, vaisių ir
daiktadėžes smulkioms „brangenybėms" susidėti. Mokyklos taryba, norėdama šventes padaryti sotesnes, o vaikus laimingesnius, vykdė akciją „PasidaDanutė KRIŠČIŪNIENĖ, PKNPM direktorė
linkime". Paremtos keturios šeimos.

D. Kriščiūnienės asmeninio albumo nuotr.

Dėl karantino kalėdiniai renginiai mokyk
loje nevyko, bet tradicinė eglutės įžiebimo
ceremonija surengta. O prieš didžiąsias metų
šventes pradinių klasių mokiniai vykdė įdomų
projektą „Šviesa – tamsa": susipažino su šešė
liais, šviesos šaltiniais, bitučių ir lino gyveni
TAU studentės veda užsiėmimus mažiesiems.

mu, o pačių pasigaminti žibintai mokykloje
sukūrė tikrą pasaką.
Užsimezgusi glaudi draugystė su Trečiojo
amžiaus universiteto (TAU) Panevėžio filialu
(dekanė Zita Kazlauskienė) davė puikių vaisių.
TAU mūsų mokiniams vedė nemokamus ta

Unikalūs vyresniųjų darbai.

pybos užsiėmimus, vaikai turėjo galimybę
pasigaminti kalėdinių dovanų – unikalių pa
veikslų. Iki Kalėdų jie puošė mokyklą, o iš
vykdami atostogauti mokiniai savo
darbus išsivežė namo.

Gėrimės puikiu rezultatu: paveikslais „Pienės“.
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GESTŲ KALBA

Kaip vienuoliai gestų
kalbą kurti padėjo
Tylos įžadai ir humanistiniai įsitikinimai prieš
500 metų paskatino Europos dvasininkus kurti
naujus bendravimo metodus kurtiesiems.
Tūkstančius metų žmonės, turintys klausos sutrikimų, buvo vi
suomenės atstumtieji, nes buvo manoma, jog kalbą galima išmokti
tik girdint žodžius. Pvz., senovės graikų filosofas Aristotelis tvirtino,
kad „kurti žmonės taip pat yra ir kvaili žmonės“, o romėnų teisė kur
tiems nuo gimimo asmenims nesuteikė teisės pasirašyti testamen
tą, kadangi buvo manoma, kad „jie nieko nesupranta“; „nes neįma
noma, kad jie galėtų išmokti skaityti ar rašyti“.
Požiūris į šiuos prietarus pradėjo keistis Renesanso epochoje (XIVXVII a.). Formalios gestų kalbos kurtiesiems kūrėju yra laikomas XVI a.
gyvenęs ispanų vienuolis benediktinas Pedro Ponce de Leonas (Pedro
Ponce de León). Jo idėja vartoti gestų kalbą nebuvo visiškai nauja.
Gestus naudodavo indėnai, kai tekdavo bendrauti su kitomis genti
mis, taip pat gestai jiems padėdavo prekiaujant su europiečiais. Ges
tus pasitelkdavo ir vienuoliai benediktinai, norėdami perduoti kokią
žinutę, kai vienuolyne būdavo nustatytas kasdienis tylos laikas.
Įkvėptas pastarosios praktikos, P. P. de Leonas panaudojo savo
vienuolyne vartojamus gestus sukurti būdą, kuris padėtų bendrauti
kurtiesiems, ir taip nutiesė kelią iki sistemų, kurios šiandien naudo
jamos visame pasaulyje.
Remdamasis P. P. de Leono darbais, kitas ispanų dvasininkas,
kunigas ir kalbininkas Juanas Pablo Bonetas (Juan Pablo Bonet) to
liau kūrė naujus komunikacijos metodus. J. P. Bonetas kritikavo kai
kuriuos brutalius metodus, kurie būdavo naudojami verčiant kurčiuo
sius kalbėti: „Kartais juos patalpindavo į statines, kuriose garsai dun
da ir aidi. Tokios žiaurios priemonės nėra pateisinamos tikslui siekti.“
1620 m. J. P. Bonetas išleido pirmąją knygą apie kurčiųjų ugdy

Reiškiame užuojautą ir siunčiame savo palaikymą
gestų kalbos vertėjai Vidai ir jos vyrui
Ričardui Slovikams, netekusiems mylimo
sūnaus DAINIAUS.
Lietuvos kurčiųjų draugija

Dėl Stanislavos MACEVIČIENĖS mirties
nuoširdžiai užjaučiame velionės vyrą
ir artimuosius.
Sunkią valandą stiprybės šeimai linki ir
gedi kartu
Panevėžio KRC darbuotojai ir bendruomenė
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Asociatyvi nuotrauka. Mediakatalogas.lt

mą. Jis siūlė, kad kurtieji būtų mokomi tarti žodžius ir po to palaips
niui sudaryti sakinius. Pirmuoju žingsniu šiame procese turėtų būti
tai, ką jis pavadino „parodomąja abėcėle“: rankų sistema, kai dešine
ranka rodomos figūros, vaizduojančios kiekvieną abėcėlės raidę. Ši
rankų abėcėlė labai panaši į šiuolaikinę gestų kalbos abėcėlę, buvo
sukurta pagal vadinamąją „Aretino notaciją“, tai yra skiemenų siste
mą muzikos garsams žymėti, kuri buvo skirta padėti dainininkams
skaityti natas ir kurią sukūrė viduramžiais gyvenęs italų vienuolis ir
muzikos teoretikas Gvidas Arecietis (Guido Aretinus). Taikant rankų
abėcėlę, kurčiasis išmoktų kiekvieną abėcėlės raidę susieti su fone
tiniu garsu. J. P. Boneto mokymas sujungė oralizmą (bendrauti nau
dojami garsai) ir gestų kalbą. Ši sistema susidūrė su problemomis,
kai teko mokytis žodžių, reiškiančių abstrakčias sąvokas, arba tokias
kalbos dalis, kaip prielinksniai ar dalelytės, pvz., dėl, nei, dar.
1755 m. katalikų kunigas prancūzas Šarlis Mišelis L’Epe (CharlesMichel de l’Épée) sukūrė išsamesnį kurčiųjų mokymo metodą, kuris
paskatino įkurti pirmąją valstybinę kurčių vaikų mokyklą Paryžiuje. Ji
pavadinta Nacionaliniu kurčnebylių institutu. Moksleiviai atvykdavo į
mokyklą iš visos Prancūzijos, kartu su savimi atsiveždami gestus, ku
riuos vartojo bendraudami namie. Š. M. L’Epe surinko šiuos gestus ir
papildė juos savo paties sukurta pirštų abėcėle – taip jis sukūrė gestų
žodyną. Laikydamasis įsitikinimo, kad gestų kalba turi būti „pilnuti
nė“ kalba, jis sukūrė gana sudėtingą sistemą, įtraukdamas prielinks
nius, jungtukus ir kitas gramatikos dalis. Dėl savo didžiulio darbo ir 21
įsteigtos mokyklos Š. M. L’Epe vadinamas kurčiųjų tėvu.
Standartizuota gestų kalba greitai paplito visoje Europoje ir
Jungtinėse Valstijose. 1814 m. pastorius iš Konektikuto valstijos
Thomas Gallaudetas (Thom Hopkins Gallaudet), norėdamas išmo
kyti bendrauti klausos sutrikimą turintį savo 9 metų kaimyną, išvyko
mokytis į Prancūziją pas Š. M. L’Epe pasekėją kunigą Sicardą (RochAmbroise Cucurron Sicard). Po trejų metų Gallaudetas savo gimta
jame Hartfordo mieste įkūrė mokyklą kurtiesiems. Į mokyklą rinkosi
mokiniai iš visų JAV valstijų ir lygiai taip pat, kaip Š. M. L’Epe moky
kloje, jie atsiveždavo gestus, kuriuos vartojo namuose. Iš šių gestų ir
iš prancūzų kalbos gestų gimė amerikiečių gestų kalba.
Kai susiformavo oficialios gestų kalbos, klausos negalią turintys
žmonės įgijo galimybę suprasti visą sakytinių kalbų įvairovę. Dauguma
šiuolaikinių pasaulio gestų kalbų turi skirtingas žodžių tvarkos, gramati
kos ir tarties taisykles. Gestų kalbos gali netgi išreikšti regionų akcentus,
taip atspindėdamos vietos kalbų sudėtingumą ir įvairovę.
Iš anglų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ
Šaltinis: https://www.nationalgeographic.com

SPORTAS

Naujos sporto galimybės Klaipėdos kurtiesiems
Projektas „Fizinio aktyvumo skatinimas Klaipėdos apskrities
kurtiesiems“ (Nr. SRF-FAV-2020-1-0205) uostamiestyje startavo
2020 m. rugpjūčio 3 d. ir teturėjo du mėnesius – rugsėjį ir spalį –
įsibėgėti. Nors šiuo metu dėl karantino visos veiklos sustabdytos, galima pasidžiaugti, kad per trumpą laiką spėta nuveikti
ne taip ir mažai: 5 projekto lėšomis įdarbinti treneriai jau turi
Kristina RIMKIENĖ, projekto vadovė
ką papasakoti.
100 KLUBO NARIŲ. Klaipėdos sporto
„Šermukšnio“ klubo nariai pačią pirmąją
naujų mokslo metų dieną pajuto, kad reikia
skubiai perskirstyti savo darbo laiką – iš karto
prasidėjo net penkių sporto šakų: badminto
no, lengvosios atletikos, krepšinio, plaukimo
ir tinklinio – treniruotės. Jas vedė patyrę tre
neriai, padedami asistentų, verčiančių patari
mus ir paaiškinimus į gestų kalbą.
„Šermukšnio“ pirmininkas Arnestas Kar
pauskas sakosi nesitikėjęs, kad klubo na
rių skaičius staiga ūgtels iki šimto, daugiau
negu trečdaliu. O projekte dalyvaujantys 66
kurtieji džiaugiasi atsivėrusia galimybe pasi
rinkti mėgstamą sporto šaką ir nuolat lankyti
treniruotes, sportuoti ir gerinti sveikatą, taip
pat be kliūčių gauti visą reikalingą informa
ciją ir burtis su negalios bičiuliais draugėn.
PLAUKIMAS. Daugiausiai entuziastų su
sirinko į plaukimo treniruotes, vykstančias
naujame, moderniai įrengtame Klaipėdos
plaukimo baseine. Dėl didelio norinčiųjų
skaičiaus teko formuoti dvi grupes – vaikų
ir suaugusiųjų. Plaukimo trenerė Aušra Gar
džiulienė teigia, kad šiais laikais nemokėti
plaukti – tai tas pats kaip nemokėti skaityti.
Mokėti plaukti tapo būtinybe!
Plaukimas yra puiki sporto šaka, lavi
nanti ištvermę, greitį, jėgą, stiprinanti bene
daugiausia raumenų grupių, dėl to gerėja
savijauta, grūdinamas organizmas, stiprėja
imunitetas. Aušra džiaugiasi, kad gali kur

čiuosius ne tik išmokyti plaukimo technikos,
bet ir pamokyti, kaip patirti įvairių atsipa
laidavimo vandenyje būdų, žaidimų, šuolių
į vandenį kojomis ir galva, išvengti traumų,
taip pat supažindinti su saugaus elgesio van
denyje taisyklėmis.
Jai sunkiausia yra pati pradžia, kai žmo
gus dar nemoka pasinerti visa galva į vande
nį ir iškvėpti. To ji moko labai atsargiai, atsi
žvelgdama į kiekvieno asmens individualias
baimes. Po truputį supažindina su vandens
savybėmis, o kai įgyja žmogaus pasitikėjimo,
kai pats mokinys parodo džiaugsmo, veda į
priekį toliau. „Svarbu suteikti galimybę pa
milti vandenį, – teigia trenerė. – Tik išmokus
saugaus elgesio vandenyje pagrindų ateina
sėkmė.“ A. Gardžiulienė ir pati jaučiasi lai
minga, matydama džiaugsmą savo mokinių
akyse, ypač tada, kai pirmą kartą auklėtinis
po šuolio į vandenį savarankiškai išneria gi
lioje vietoje.
KREPŠINIS. Oranžinio kamuolio treni
ruočių labiausiai laukė kurtieji sportininkai,
jau turintys krepšinio pagrindų. Vaikinai
svajojo Klaipėdoje susiburti į perspektyvią
komandą ir išbandyti jėgas su kitų mies
tų krepšinio entuziastais, ir ši svajonė, yra
didelė tikimybė, gali virsti realybe. Krepši
nio trenerio Rimanto Šimkaus nuomone,
projektas yra puikus dalykas, suteikiantis
galimybę kurčiųjų bendruomenės nariams
sportuoti, bendrauti ir stiprinti tarpusavio

ryšius. Gestų kalbos barjerą įveikti pade
da trenerio padėjėjas – asistentas. Tačiau ir
pats treneris stengiasi gestus įsiminti ir juos
vartoti. Savo asmenine sėkme jis laiko pel
nytą komandos narių pasitikėjimą, džiau
giasi sportininkų noru treniruotis ir siekti
tikslų. Net pačiam tobulėti yra kur, prisipa
žįsta pašnekovas, nes įdomiausias dalykas
yra žaidėjų jausmų ir emocijų suvokimas.
Tokius jausmus, kaip sportinis pyktis ar
nervingumas, gali suprasti, tokius, kaip
nerimas, jaudulys, nepasitikėjimas savimi,
įtampa, yra sudėtingiau suvokti. Treneriui
jau teko patirti ir įsimintinų, linksmų situ
acijų, kai po netaisyklingai parodytų gestų
buvo daug nesusipratimų ir juoko. „Vis dėl
to, manau, bene pats geriausias dalykas,
nutikęs man, kad turiu galimybę dirbti su
šiais ypatingais žmonėmis ir mokytis jų kal
bos“, – sako R. Šimkus.
BADMINTONAS. Tai sporto šaka, anks
čiau buvusi ypač populiari tarp kurčiųjų.
Lietuviai pelnytai didžiavosi iš tarptautinių
varžybų parsivežtais trofėjais. Projektas ir
vėl suteikė galimybę suburti kurčiuosius
draugėn ne tik smagiai praleisti laiką, bet
ir atrasti naujų talentų, išbandyti jėgas kur
čiųjų varžybose ir galbūt ateityje vėl grįžti
į pergalių kelią. Treneris Donatas Narvilas
džiaugiasi kiekvienu žaidėju ir pastebi, kad
pastaruoju metu ši sporto šaka pritraukia vis
daugiau entuziastų.
→

Badmintono treniruotės akimirka.

Jėgų išbandymas miesto lygoje.

Plaukimo trenerė Aušra Gardžiulienė.
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Tinklinį mielai žaidžia ir vyrai, ir moterys.

Klaipėdos kurčiųjų tinklinio komanda.

Naujos sporto galimybės Klaipėdos kurtiesiems
→

LENGVOJI ATLETIKA. Lengvosios atletikos manieže dirbanti tre
nerė Raimonda Murašovienė atkreipė dėmesį, kad jos auklėtiniai
kurtieji labai motyvuoti, nori ir ilgiau pasportuoti, ir pabendrauti, ir
padirbėti su treniruokliais. Siekdama padėti išvengti traumų, specia
listė ypač daug laiko skiria mokymams tinkamai atlikti apšilimo prati
mus, ugdo teisingus įgūdžius, sudaro sąlygas siekti aukštesnių rezul
tatų.
TINKLINIS. Labiausiai netikėtas buvo kurčiųjų susidomėjimas tin
kliniu. Susirinko nemažas būrys klaipėdiečių ir rimtai „kibo“ į treni
ruotes. Tuo labiausiai ir džiaugėsi trenerė Agnė Tamošauskė. Kaip tik
uostamiestyje rudenį buvo surengtas Lietuvos kurčiųjų tinklinio čem
pionatas. Klaipėdiečiai turėjo progą įsitikinti, kad per trumpą laiką
jiems pavyko gerai išmokti žaidimo pagrindų, susitelkti į stiprią koman
dą, išsiugdyti motyvaciją treniruotis toliau. Agnei teko nelengva užduo
tis per nepilnus du mėnesius paruošti žaidėjus varžyboms, bet, nepai
sant iššūkių, ją žavėjo ir motyvavo sportininkų vienas kito palaikymas,
atsakingas požiūris į treniruotes, pozityvumas, noras kovoti, rodomos
emocijos ir bendro tikslo siekimas. Pavasarį planuojama treniruotes
atnaujinti, jų laukia ne tik kurtieji, bet ir trenerė.
Pašnekovė atviravo: „Nors treniruoju daug grupių: ir vaikų, ir pa
auglių, ir suaugusiųjų mėgėjų bei profesionalią moterų komandą, šios
grupės treniruočių laukiu labiausiai. Kurtieji vėl sugrąžino norą dirbti iš
visų jėgų, atiduoti širdį. Juk ilgai dirbant neišvengiamai užpuola rutina,
varžybos ir treniruotės pavirsta įprastu darbu: ateiti, atlikti ir išeiti, o
vėliau pasidžiaugti rezultatu. Uostamiesčio kurtieji man priminė, kad
reikia ne tik „kepti“ gerus sportininkus ir rezultatus, bet nepamiršti
išmokyti auklėtinius pasitikėti savimi, atrasti save, tapti stipresniems,
o svarbiausia – pasitelkiant sportą ugdyti drąsią, save mylinčią, tikslų
siekiančią asmenybę.“
Projektą administruoja Švietimo mainų paramos
fondas, bendrai valstybės lėšomis finansuoja Sporto
rėmimo fondas. Projekto trukmė – dveji metai.
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Vaikų plaukimo treniruotė.
K. Rimkienės asmeninio albumo nuotr.

Ofsetinė spauda. 2 sp.l.
Tiražas 600 egz.
Spausdino BĮ UAB „Baltijos kopija”
Kareivių g. 13B LT-09109 Vilnius
Užsakymas 48175

Projektą „Kurčiųjų sociokultūrinio
gyvenimo ir dialogo su visuomene
atspindžiai“ 10 tūkst. eurų
suma remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas.

Rašiniai trumpinami redakcijos nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami, nesaugojami.
Laikraštyje spausdinamų straipsnių bei laiškų autoriai išsako savo, o ne redakcijos nuomonę.

