
 Mokytojau, mes suprantame Jūsų nelengvą kasdienybę ir  džiaugiamės galėdami suteikti Jums džiaugsmo.   

Neneigsime, kad  kartais Jūs mums įgrystate, kad kartais ant Jūsų pykstame, neklausome, bet  žinokite, kad Jūs visada esate m ums labai svarbūs, nes 

Jūs mus mokote ne tik rašyti, skaičiuoti, mąstyti, bet ir gyventi.  

 Jūs – mūsų Mokytojai, kurie padedate suvokti tai, kas bus labai svarbu ateityje...  

Jūs Mokytojai  - mūsų vedliai, vedantys dar nepramintais gyvenimo takais…  

 Ačiū Jums už viską!  Ačiū Jums už kantrybę, ištvermę ir žinias, kurias mums suteikiate!  

 AČIŪ,  MOKYTOJAU, KAD ESI !  

           SU TARPTAUTINE MOKYTOJŲ  DIENA ! 
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Labiausiai patinka direktoriauti ar mokyto-

jauti? 

Patinka visi darbai, kuriuos dirbu. Mokytojo 

profesija yra šventa ir kilni. 

Vadovauti  nėra lengva, nes slegia begalinė atsa-

komybė už mokinius, mokytojus, kt. gimnazijos  dar-

buotojus.  Jūs to nejaučiate, bet  vadovas visada turi 

išlikti „parengtyje“. 

Kiek laiko dirbate mokytoju? Direktoriumi? 

Mokytoju dirbu 38 metus, o direktoriumi – 22 

metai. 

Ar galite teigti, kad esate žmogus, atradęs 

savo gyvenimo kelią? 

Tvirtinčiau, kad taip. Myliu mokinius, gerbiu 

pedagogus, gimnazijos darbuotojus. Dirbdamas gim-

nazijos direktoriumi noriu kurti kitokią, savitą gimna-

ziją. Noriu, kad čia visiems būtų gera,  jauku  ir sau-

gu. 

Kas šiuo metu jums, kaip gimnazijos vadovui, 

labiausiai neduoda ramybės? Ar esate numatęs 

(jei taip, tai kokių) reformų (pakeitimų) mūsų 

gimnazijoje? 

Ramybės neduoda įvairių institucijų „klerkų“ 

trukdymai; pavyzdžiui,  mokinių priėmimas į gimna-

ziją. Nuo rugsėjo mėnesio  niekaip negalime sutarti 

dėl mokinių pavėžėjimo į  gimnaziją ir iš gimnazijos. 

Labai nemėgstu NETEISYBĖS ir PAVYDO. 

O pakeitimų gimnazijoje tikrai bus. Ir daug.  

Artimiausiu metu į vieną sistemą bus sujungta įėjimo 

į gimnaziją sistema ir TAMO dienynas. Mokinių tė-

vai  TAMO dienyne  galės matyti, kada jų sūnus ar 

dukra  atėjo į gimnaziją, kada išėjo  ir t.t. 

Norime padidinti gimnazijos bibliotekos ir infor-

macinio centro erdves. Keisime valdymo struktūrą. 

Tobulinsime mokinių ugdymo procesą. Bus pakeiti-

mų informacinių technologijų srityje. Ieškosime va-

riantų dėl gimnazijos pastato renovavimo. 

Kaip manote, ką reiškia būti geru mokytoju? 

Apibūdinkite gerą mokytoją. Koks jis turėtų būti: 

griežtas, bet teisingas ar  kartais  nusižengti tai-

syklėms mokinio naudai? 

Geras mokytojas privalo turėti pašaukimą. Tai 

nėra vien amatininko darbas. Kiekvienai profesijai 

reikia pašaukimo, bet mokytojo profesijai – žymiai 

Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena. Šios dienos 

proga „Žibinto“ redakcija pakalbino „Aušros“ gimnazijos 

direktorių ir  mokytoją  Aleksandrą Žikevičių. 

daugiau. 

      Mokykloje įgy-

jama tam tikra so-

cialinė patirtis, ver-

tybės, gyvenimo 

suvokimas, todėl 

mokytojas  turi ge-

bėti perduoti moki-

niui ne tik žinias, 

bet ir vertybes. Būti 

asmenybe iš kurios 

mokiniai perima 

patirtį.  Ir dar.  

Mokytojo profesija 

– išskirtinė. Ji yra kūrybiška, turinti meno, aktorystės 

ir oratoriškumo  elementų .  

Labai norėčiau ir linkėčiau. kad mūsų gimnazi-

jos  mokytojai  visada  puoselėtų šias žmoniškąsias 

vertybes: širdies dosnumą, atidą kitam, meilę ir pa-

garbą. Mokinių atžvilgiu mokytojas privalo būti 

lankstus, teisingas ir visą laiką ieškantis kompromi-

so . 

Ar nuo mokytojo, Jūsų nuomone,  priklauso 

mokinio susidomėjimas konkrečiu dalyku ir ge-

resni pažymiai, ar čia tik – mokinio reikalas? 

Priklauso nuo asmenybės. Asmenybė vaidina 

neįtikėtiną vaidmenį kaip ir gebėjimas bendrauti, 

gebėjimas sudominti savo dėstomu dalyku, mokėji-

mas perteikti  medžiagą. 

Mokiniams vienas mokytojas gali patikti, kitas 

ne. Mylimi būna tie mokytojai, kurie turi pašaukimą, 

kad ir minimalų, dirbti mokytoju. Tada tarp mokyto-

jo ir mokinio užsimezga dvasinis ryšys,  įgyjamas 

pasitikėjimas. 

Ne kartą teko  matyti  mokytojus, kurie į darbą 

ateidavo „kankintis“ – darbą atlikdavo formaliai, be 

entuziazmo.  Kvalifikacija gali būti vienoda, bet 

svarbiausia mokytojo darbe  yra kibirkštėlė: jei ateini 

į pamokas turėdamas kibirkštėlę - „užkabini“ visus, 

o jei gyvenimo prispaustas, tą ir mokiniai pajunta. 

O dabar prisiminkite save, kai dar buvote 

mokinys.  Kurioje mokykloje mokėtės?  Ar buvo-

te drausmingas mokinys, ar daugiau padykęs? 

Mokinausi Kybartų Kristijono Donelaičio vidu-

rinėje mokykloje. Lankiau viską, kur suspėdavau:  

žaidžiau krepšinį, futbolą, stalo tenisą, ledo ritulį, 

todėl laisvo laiko turėjau labai mažai.  Būdamas mo- 

Direktorius  Aleksandras Žikevičius  

   Mokytojau, Jūs ateinate  į klasę ir tarsi aktorius už-
mirštat  savo rūpesčius... Gyvenat suplanuotą 45 minu-
čių gyvenimą ir mokote mus  ne tik taisyklių, tiesų, for-
mulių ar dėsnių, bet ir  perduodate mums savo požiūrį bei 
dvasinę šilumą. Pamoka – Jūsų ginklas, Jūsų  asmenybės 

išraiška, Jūsų būties prasmė.  

                  Ačiū, Mokytojau , kad esi ! 
                                                                            Trečiokai 

   Ruduo... Skaisčios ir didelės rugsėjo žvaigždės, miškais 

ir paupiais braidantis rūkas, kaip ir sidabrinių voratink-

lių raštai ryto rasos išpraustose žolėse - tai dar vienas 

nužydėjusios vasaros šypsnys.  Atrodo, vakar išgyvenome 

Rugsėjo 1-osios jaudulį, o šiandien, eidami per lapų spal-

vų margumyną, norime išsakyti pačius prasmingiausius 

jausmus Jums, mūsų Mokytojai.  

   Ačiū Jums, Mokytojai, kad padedate statyti mūsų gyve-

nimo pamatus! 
 

                                                                            Ketvirtokai 

   Su kiekvienu spaliu turtėja Jūsų gyvenimo patirtis. 

Kiekvieno spalio viduryje Jūsų kambarys pasipuošia 

dėkingumo žiedais. Gyvenimo versmėn pasvyra mintys.  

Te palaima vainikuoja Jūsų galvą. Ramybės pirštai liečia 

širdį.  

 Visus gimnazijos Mokytojus sveikiname su Mokytojų diena! 

 
                                                                               Antrokai 

    Sveikiname Jus, mieli mokytojai su Mokytojų diena! 
 

 Linkime ir toliau turėti jėgų mus mokyti ir perduoti sa-
vo žinias taip  kaip darėte visada. Nes juk nuo Jūsų pri-
klauso mūsų ateitis?! 

 
                                                                   Pirmokai  
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kiniu dalyvaudavau  matematikos olimpiadose bei 

dailiojo skaitymo konkursuose. 

Kaip Jūs mokėtės? 

Mokinausi neblogai. Nebuvau pats geriausias 

nei mokykloje, nei klasėje .  

Kokių pamokų nemėgote? Ar dėl to buvo kal-

ti mokytojai?   

Nemėgstamos pamokos.... gal muzika   . 

Kodėl? 

Gal dėl to, kad turėjome labai gerą, bet griežtą 

mokytoją, puikų pedagogą, kuris jau išėjęs  anapilin, 

tačiau aš jį iki šiandien  nepaprastai gerbiu. 

Koks Jūsų gyvenimo moto? 

Ieškoti, nors ir nieko nerasčiau.  Į ateitį žvelgti  

atmerktomis akimis, o į praeitį – užmerktomis. 

Gyvenime stengiuosi pabaigti tai, ką pradėjau ir 

visą laiką eiti tik pirmyn. 

Ką palinkėtumėte gimnazistams ir mokyto-

jams Mokytojų dienos proga? 

Mokiniams norėčiau palinkėti tolerancijos, gerų 

ir gražių santykių su klasės draugais bei mokytojais, 

žinių troškulio,  spindinčių akių ir kad niekada nepa-

mirštų, kad  jie – gimnazistai – gerbtų save ir gimna-

ziją. 

Mokytojams  Mokytojų dienos proga norėčiau 

palinkėti didžiulės atsakomybės nelengvame ir  be 

galo nenuspėjamame mokytojo darbe. Tegul Mokyto-

jo kelias, kuriuo jis veda savo mokinius į gyvenimą, 

būna kūrybiškas, atviras, pilnas ieškojimų ir atradi-

mų. Linkiu, kad kiekvieną dieną  Mokytojo vestą 

pamoką  palydėtų mokinių dėkingumas ir pagarba. 

Sveikinu visus gimnazijos darbuotojus, tėvelius 

šios nuostabios dienos proga. Jie irgi gimnazijos ben-

druomenės dalis. 

 

    Dėkojame direktoriui už pokalbį. 

Mokytojo dieną tarsi aidu atsikartoja mažutis rugsėjo pirmosios scenarijus: ryte į mokyklas pabyra 

tūkstančiai mokinių, nešini margomis gėlių puokštėmis, o po pietų pamačius minioje žmogų su glėbiu 

gėlių jau  galima atspėti  kokia jo(s)  profesija. 

Šiais mokslo metais į mūsų gimnaziją atvyko dirbti dvi naujos mokytojos, su kuriomis  „Žibinto“ 

redakcija skubėjo susipažinti, kad galėtų supažindinti gimnazijos bendruomenę.  

Ar žinai,  kad...  

 Tarptaut inė mokytojų  diena paskelbta  

minėt ina diena UNESCO iniciatyva.  Ja  s ie-

kiama atkreipt i  dėmesį  į  i t in  svarbų moky-

tojo darbą.  Šią  dieną svarbu aptar t i  ne t ik 

visuot inio šviet imo problemą,  bet  i r  mokyk-

loje  pl intančią  rūkymo, narkomanijos ,  mo-

kinių smurtavimo problemą;  išspręsti  žemą  

mokytojų atlyginimo klausimą.  

 2001 m. Dakare vyko Pasaul inis  švie-

t imo forumas.  Jame dalyvavo 180 vals tybių.  

Forumo metu buvo iškel tas  uždavinys iki  

2015 m. pasiekt i ,  kad kiekvienas vals tybės  

pi l ie t is  turėtų pradinį  išs i lavinimą.  Dauge-

lyje  šal ių (ypač Pietų Azi joje  ir  Afr ikoje)  

nepavyksta  pasiekt i  visuot inio išs i lavinimo 

vien dėl  to ,  kad t rūksta  mokytojų.  Mokytojo 

profesija  nėra popul iar i ,  nes  jo darbais 

menkai  apmokamas,  sudarytos prastos  dar-

bo sąlygos.  

 Kai kas galvoja,  kad mokytojo darbas 

–  pavydėt ina profesija .  Ilgos atostogos,  

t rumpa darbo diena.  Tačiau iš  t iesų kasdie-

ninis  mokytojo darbas be galo varginant is,  

tur i  pris i imti  a tsakomybę už vaiko išs i lavi -

nimą i r  pat į  ugdymą.  

 Žodis  „pedagogika“ yra ki lęs  iš  graikų  

kalbos:  „pais“ –  vaikas,  „ago,  again“ –  ves -

t i ,  valdyt i ,  auklėt i  („paidagogos“ –  vaikų 

vedžiotojas ,  „paidagogeion“ –  mokykla) .  

Senovės Graiki joje  pedagogais  buvo vadi -

nami asmenys (paprastai  vergai) ,  kur ie  ly-

dėdavo šeimininko vaikus į  mokyklą i r  juos 

pr ižiūrėdavo.  Tik vėl iau pedagogais  pradėta 

vadint i  mokytojus ,  auklėtojus ,  kar tais  ir  

pedagogikos dalykus t i r iančius  moksl inin-

kus.  
 

                                                    „Žibinto“ informacija 

 

Mokytoja Sonata Saukienė – matematikos ir informa-

cinių technologijų mokytoja dirbti  į mūsų gimnaziją atvy-

ko iš  Vilkaviškio pagrindinės mokyklos.  Paklausta, kaip 

jaučiasi mūsų gimnazijoje, mokytoja atsakė, kad  puikiai 

. 

Mokytoja prisipažino, kad  jai nėra lengva pasakoti 

apie save, nes ją geriausiai galėtų apibūdinti jos moki-

niai—  sakė mokytoja.  Bet. žodis po žodžio ir mokytoja 

„atsivėrė“: 

Mokytoja Sonata gimė ir užaugo Vilkaviškyje. Baigė 

Vilkaviškio pagrindinę ir Salomėjos Nėries vidurinę mo-

kyklas.  Toliau mokslus tęsė Vilniuje. Pedagoginiame 

universitete įgijo matematikos ir informacinių technologi-

jų mokytojos specialybę. Po studijų grįžo į savo kraštą.  

 Pedagoginį kelią mokytoja pradėjo dabartinėje Ky-

bartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje, vėliau Bartninkų 

Jono Basanavičiaus vidurinėje mokykloje ir štai jau  ketu-

riolikti metai dirba Vilkaviškio pagrindinėje mokykloje. 

Mokiniai, šeima ir draugai mokytojai Sonatai yra tai, 

kas verčia  ją  judėti į priekį.  

Ką veikate laisvalaikiu? 

Laisvalaikiu mėgstu knygą paskaityti, megzti, užsi-

imti rankdarbiais. Mielai lankausi įvairių teatrų spektak-

liuose. Esu pakankamai reikli sau, todėl nuolat ko nors 

mokausi. Tik laiko, kaip ir visiems, nuolat pritrūksta. 

Ką veikiate per atostogas?  Juk mokytojams atos-

togos trunka net 56 dienas!  

Atostogų metu mėgstu keliauti. Apkeliavau  ir aplan-

kiau nemažai Europos valstybių. Kiekviena šalis  graži 

savaip ir turi nuostabių vietų, bet po kelionių nepaprastai 

smagu grįžti  į savo namus. Juk čia pažįstamas kiekvienas 

takelis ir žaluma kitokia. O koks gražus ruduo!.. 

Paklausta, ką labiausiai gyvenime vertina,  mokytoja 

atsakė, kad labiausiai vertina nuoširdumą ir paprastumą. Ir 

pridūrė, jog gerbia savo mokinius ir drąsina juos tobulėti. 

Ar nesijaučiate vieniša mūsų gimnazijoje? 

„Aušros“ gimnazijoje sutikau savo buvusių mokinių. 

Kai, baigdami 10 klasę, jie pajuokavo, jog ir aš kartu su 

jais turiu išeiti į gimnaziją, tikrai negalvojau, kad šie žo-

džiai išsipildys. Todėl labai džiaugiuosi sutikusi savo auk-

lėtinių, taip pat ir kitų mokinių, kurie jau gerokai ūgtelėjo. 

Iš tiesų, šioje mokykloje jaučiuosi puikiui. Čia daug 

jaunų žmonių, siekiančių savo tikslų. Todėl esu laiminga, 

galėdama jiems padėti. 

Visiems linkiu gerų mokslo metų ir svajonių išsipil-

dymo—svajonės pildosi, tik reikia tikėti ir įdėti nemažai 

pastangų! 
 

            DĖKOJAME  MOKYTOJAI UŽ LAIKĄ, SKIRTĄ 

MŪSŲ SMALSUMUI PATENKINTI . 

Trumpai papasa-

kokite apie save. 

Esu Eglė Dumčiūtė, 

prieš 5 metus baigiau šią 

mokyklą (dar  tada vadi-

nosi „Aušros“  vidurinė 

mokykla) ir tuo labai 

didžiuojuosi, nes buvau 

čia  labai laiminga – šioje 

mokykloje prabėgo patys 

geriausi mano gyvenimo 

metai: čia suradau 

draugų, sutikau puikių 

mokytojų, įgijau  žinių ir  

neįkainuojamos patirties. Manau, labai padėjo tai, kad ak-

tyviai dalyvavau neformaliojo ugdymo veikloje. O 

neformalusis ugdymas – tai savęs pažinimas: kas aš esu, 

kaip aš jaučiuosi, kokie mano gyvenimo tikslai, kokie 

siekiai, kokių gyvenimiškų įgūdžių man trūksta? Neforma-

lusis ugdymas – gyvenimo  mokykla,  socialinės  kompe-

tencijos.  Visa tai man padėjo surasti savo kelią, kai 

baigiau dvylika klasių.  

Baigusi vidurinį ugdymą, įstojau mokytis į Vilniaus 

pedagoginį universitetą, anglų kalbos filologiją. Po 4 metų 

įgijau anglų filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvali-

fikaciją.  Pabaigus universitetą,  tais pačiais metais išvykau 

gyventi į Jungtinę Karalystę. Taip susiklostė likimas, jog 

po metų grįžau ne tik gyventi į savo gimtinę, bet ir dirbti 

mokykloje, kurioje, kaip jau minėjau,  mokiausi pati.  

 Prisipažinsiu, labai keista eiti beržų alėja į mokyklą 

jau ne kaip mokinei, o  kaip mokytojai.  Ir dar.  Šiek tiek 

vis dar droviuosi į buvusius mokytojus kreiptis vardu J,  

nors  jie dabar man  kolegos. Kad ir kaip būtų, mokytojai, 

kurie mane  mokė, man visada liks mano Mokytojai, nes  

Jiems jaučiu didžiulę pagarbą ir dėkingumą. 

Kas buvo Jūsų mokytojai? 

Visų neišvardinsiu, bet keletą norėčiau paminėti. Pir-

miausia pradėsiu nuo auklėtojos Virginijos Bartkuvienės, 

kuri skiepijo man ir mūsų klasei vertybes nuo pat 5 iki 10 

klasės. Vėlesnėse klasėse  auklėtoja buvo Angelė  Buragie-

nė. Labai norėčiau paminėti mokytojas:  Jolitą Sinkevičie-

nę, Mildą Sledžiuvienę, Ritą Štrimaitienę ir, žinoma, pui-

kias anglų kalbos mokytojas: Daivą Čėsnienę ir Viliją Lie-

puonienę .  Visiems mokytojams,  kurias paminėjau ir 

kurių nepaminėjau,  jaučiu didžiulę pagarbą ir dėkingumą.   

Kas paskatino tapti mokytoja? 

Mokytoja tapti norėjau nuo pat antros klasės J.  Nie-

kada nedvejojau savo pasirinkimu, nes tikrai žinau, jog 

pasirinkau teisingai. O tai suprantu kiekvieną kartą atsisto-

jusi prieš klasę ir pradėdama pamoką.  

Kaip Jūs suprantate mokytojo misiją? Ką Jums 

reiškia šis darbas? 

Mokytojo misija – savo asmenybe  įkvėpti mokinius, 

padėti jiems  pažinti save, suprasti pasaulį, skatinti mokytis 

ir siekti užsibrėžtų tikslų.  

Norėčiau, kad mano mokiniai pirmiausiai būtų dori, 

sąžiningi, atsakingi, savarankiški, kūrybiški, aktyvūs, reik-

lūs sau ir kitiems ir svarbiausia nebijantys klysti. Tokias 

vertybes stengsiuosi skiepyti savo mokiniams bei auklėti-

niams. 

Ko tikitės iš savo mokinių? 

Iš savo mokinių tikiuosi supratingumo ir nuoširdumo.  

Ko  palinkėtumėte  gimnazistams? 

Glaudesnis ryšys ir bendradarbiavimas prasideda nuo 

susikalbėjimo! Todėl  visiems – tiek mokiniams, tiek savo 

auklėtiniams, tiek  visiems gimnazijos  bendruomenės nari-

ams – norėčiau palinkėti susikalbėjimo , kad mes visi 

kalbėtume VIENA KALBA   . 

 

   AČIŪ  UŽ  ATVIRUMĄ! 

Mokytoja Eglė Dumčiūtė 

 

Mokytoja Sonata Saukienė 



Greičiausiai tik baigdami mokyklą ir skubiai atsigręžda-

mi atgal pastebime, kiek daug valandų praleista joje. Kiek 

daug skirtingų, įdomių, kartais griežtų, tačiau gera mums 

linkinčių mokytojų teko pažinti. Kiekvienas iš jų stengiasi 

mums perteikti vertingas žinias ir patirtį, sukauptą gyveni-

mo kelyje. Tarptautinės mokytojų dienos proga pakalbi-

nome keletą gimnazijos mokytojų, kurie maloniai sutiko 

atsakyti į klausimus apie save ir apie mus, mokinius. 

Fizikos mokytojas Ramūnas Būdininkas nepagailėjo laiko 

atsakyti į užduotus klausimus. 

Ar visada svajojote būti mokytoju? 

Niekada nesvajojau būti mokytoju. Svajojau būti lakūnu, 

kosmonautu, miškininku, dar kažkuo, tik ne mokytoju. 

Kaip ilgai dirbate mokytoju? 

Nuo neatmenamų laikų ☺. Tai yra 15 metų. 

Ką jums reiškia šis darbas? 

Darbas su jaunais žmonėmis įprasmina mano gyvenimą, 

neleidžia pasenti, suteikia savotiško šarmo ir  jėgų. 

Kam labiausiai esate dėkingas už tai, koks dabar esate? 

Esu dėkingas savo pirmajai mokytojai, kuri padėjo pamatus 

šiam keliui, taip pat buvusioms auklėtojoms, kurios parodė 

gerą pavyzdį. Ir, aišku, esu dėkingas Aleksandrui Žikevi-

čiui, kuris priėmė mane į šį darbą. 

Kokius galite įžvelgti skirtumus tarp jūsų kartos ir da-

bartinių mokinių? 

Pirmiausia pasikeitė mokinių ir mokytojų bendravimas. Mes 

labiau bijojom mokytojų, atrodo, labiau ir gerbdavom, bet 

gal tik mums taip atrodo? Iš tikrųjų šiuolaikiniai vaikai išau-

ginti ir naglesni , ir žingeidesni, bet nemanau, kad tai yra 

blogybė.  

Ko tikitės iš mokinių? 

Tikiuosi, kad mokiniai kažkada supras, dėl ko mes einame į 

šį darbą, koks mūsų darbo tikslas ir galbūt sugebės pasakyti 

ačiū. 
 

Keletą minučių interviu sutiko skirti ir į ekskursiją su auklė-

tiniais besiruošianti tikybos mokytoja Vilma Balandienė: 

Svajojote apie pedagoginį darbą, būdama moksleivė? 

Ne, niekada nesvajojau būti mokytoja. Kol mokiausi mo-

kykloje, aš norėjau būti arba režisierė, arba aktorė.  

Ar seniai dirbate mokytoja? Ką jums reiškia šis darbas? 

Mokytojauju 20 metų. Man šis darbas yra labai svarbus, aš 

turėjau ilgai paklaidžioti, kol supratau, ką iš tikrųjų galėčiau 

padaryti geriausiai. 

Kam esate dėkinga už tai, kokia dabar esate? 

Aišku, Dievui. Bet buvo ir mokytojų, kurie man tikrai padė-

jo užaugti. Esu dėkinga šeimai, tėvams, kurie padėjo man 

tapti tokia, kokia esu dabar. (Kokie tai būtų mokytojai? Gal 

galite paminėti?) Vilija Žalienė buvo man didžiausias auto-

ritetas mokykloje, Edvardas Aleksandras Slivinskas, fizikos  

mokytojas, kuris buvo tikrai labai labai geras ir tikrai fainas. 

Kokius didžiausius skirtumus galite pastebėti tarp jūsų 

kartos ir dabartinių mokinių? 

Manau, visi mes esame maksimalistai, kol esame jauni. O 

skirtumas tas, kad šiandieniai vaikai yra gudresni. 

Paskutinis klausimas. Ką galėtumėte palinkėti moki-

niams? 

Būkite drąsūs, kurkite gražius santykius tarpusavyje, išnau-

dokite visas gyvenimo duotas galimybes. Aš labai norėčiau, 

kad jūs visi atrastumėte Dievą. 

Kokia jums šio darbo reikšmė? Ar visiškai save reali-

zuojate? 

Manau, kad taip. Mokytojai daro tikrai didžiulį darbą jūsų 

labui.  

Kam galėtumėte padėkoti? 

Esu labai dėkinga dar čia tebedirbančiai savo rusų kalbos 

mokytojai Angelei Buragienei. 

Kokie buvote mokiniai ir kokius mokote pati? 

Buvome drausmingesni. Iš kitos pusės – buvome nedrą-

sūs, nedrįsome mokytojui pasakyti grubaus žodžio. Dabar 

mokiniai kitokie.  

Ko jūs tikitės iš mokinių? Kaip jie turėtų vertinti mo-

kymąsi? 

Norėčiau, kad būtų motyvuoti, visko norintys, veiklūs ir 

kūrybingi. 

 

Anglų kalbos mokytoja Rima Fabričnaja taip pat sutiko 

skirti keletą minučių interviu apie mokytojo darbą ir mo-

kinius. 

Ar visada svajojote būti mokytoja? Apie kokias profe-

sijas galvojote, kai buvote abiturientė? 

Tikrai nesvajojau, kad būsiu mokytoja. Man labai patiko 

istorija ir maniau, kad mano gyvenimas bus susietas su 

archeologiniais kasinėjimais . Tačiau kartais nuo mūsų 

nepriklausančios aplinkybės priverčia keisti planus. Nesi-

gailiu, kad esu mokytoja. 

Ar esate patenkinta šiuo likimo vingiu?  Iš dalies – taip. 

(Kodėl tik taip?) Kai svajonės neišsipildo, vietoj jų atsi-

randa kitų. Dar gražesnės ir didingesnės. Svajonės – ge-

rai, tačiau esi priverstas realiai stovėti ant kojų ir realiai 

žiūrėti į gyvenimą. 

Mokytojos darbas leidžia jums atskleisti savo sugebėji-

mus, įgyvendinti idėjas ir planus? 

Atsakymas labai trumpas – taip.  

Ar seniai dirbate mokytoja? Kokia buvo jūsų pirma 

darbo diena mokykloje?  Labai jaudinotės? 

Seniai. Labai jaudinausi ir visas 45 minutes prastovėjau 

prie stalo kaip prikalta, buvo baisu net pajudėti į šalį. (Bet, 

laikui bėgant, savijauta, vedant pamokas, kinta?) Taip, 

laikui bėgant jautiesi laisviau. Baimės kaip ir nėra, tačiau 

niekada negali žinoti, kaip pakryps pamoka. Gali būti 

pasiruošęs pamokai, bet mokiniai – ne, todėl kartais visus 

planus reikia pakoreguoti labai greitai. 

Kokie mokytojai jums imponavo? 

Kai mokiausi universitete, labai imponavo dekanė. Ji per 

vieną pamoką sugebėdavo mus paauklėti, patikrinti, ar 

visi esame, išdėstyti mokomąjį dalyką ir būtinai 5 minutes 

skirdavo labai įdomiems dalykams. Per mokslinio 

komunizmo paskaitas aš sužinojau daug labai naudingų 

dalykų, pradedant madų pasauliu ir baigiant atominėmis 

elektrinėmis.  

Galėtume įvardinti esminius skirtumus tarp jūsų kar-

tos ir dabartinių mokinių? 

Didelių skirtumų – ne. Ir mes siekėme žinių, norėjome 

mokytis, ruošėmės karjerai – tokie panašumai. Tačiau 

skiriasi aplinka, požiūris, vertybės, bet pagrindinės – 

padorumas, darbštumas, pagalba kitiems – išlieka, kad ir 

kiek laiko praeina. 

Kokių savybių turėtų turėti mokiniai? Ko iš jų tikitės? 

Šiuolaikinis mokinys visiškai kitoks, nei buvo anksčiau. 

Pasigendu dvasingumo, bet, greičiausiai, laikas diktuoja 

savo sąlygas. 

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems mokytojams  

už skirtą laiką ir nuoširdumą. 

 

Mokytojus kalbino  

Sandra Saukaitė ir Edvardas Landžius, IV C  

* * * 

 

Aš vakar išėjau į kelią 

Ir šiandien tam kely esu 

Ten kur svajonės, džiaugsmas 

Kur juokas besišypsančių vaikų... 

 

Aš vakar pamačiau laimingą žmogų 

Kuris kaip aš stovėjo savo kelyje 

Ir savo besišypsančiom akim kerėjo 

Tarytum kvietė eit su juo drauge... 

 

Aš vakar ištiesiau jam ranką 

Taip kviesdamas keliaut kartu... 

Ir nuo tada su juo mes einam 

Savo svajonių padengtu keliu... 

Rusų kalbos mokytojos Aušrinės Gžibovskienės auklėtiniai – 

tikri šaunuoliai, pertraukos metu neprašomi sutiko išeiti iš 

kabineto ir leido mums pasikalbėti. 

Ar visada svajojote būti mokytoja? Apie kokias profesi-

jas galvojote būdama abiturientė? 

Nuo pirmos klasės. Apie rusų kalbą, darbą mokykloje. 

(Visada?) Visą laiką stabiliai. 

Kiek laiko dirbate mokytoja? 

22 metus. 

Kokius galėtumėte įvardinti skirtumus tarp mokinių 

Jūsų darbo pradžioje, ir dabar?  

Daugiau laisvės, demokratijos mokiniams. Kai pradėjau 

dirbti buvo rusų literatūra, o dabar to nebeliko, todėl darbas 

šiek tiek pilkesnis. Juk literatūra – labai įdomu. 

Evelina Kurtinaitytė, IVH 

vėl kelionėj anksti lyg vadovė mus budina, 
kad drauge mes dar liekam būties gaudesy 
nuo ūksmingojo ryto 
lig aukšto vidudienio. 
Mūsų laukia kalnų santūrumas gūdus,  
bičių kvepiančiu ūžesiu virpančios lygumos,  
tyro sniego knyga  
ir svajonių medus,  
ir žmogaus draugiškumas, į auksą lydomas.                                   

                                                         (Vacys Reimeris) 

Mieli mokytojai, 

    Tarsi prinokę rudens vaisiai Jūsų žodžiai, patirtis, mintys 
tesotina šiandien bręstančius jaunus žmones, o Jums patiems 
tegul nestinga sveikatos, kantrybės, kūrybos, mokinių dėkin-

gumo, kolegų ir artimųjų supratimo. 

                                                                             Tėveliai 

Laiko rato sukimasis įvairiaspalviame gamtos fone 
kasmet stabteli ties Mokytoju. Įspūdinga laiko spalvų 
paletė ir mokytojo profesija – nedaloma visuma. Joje 
telpa Išmintis, Kūrybiškumas, Tobulumas, Grožis, Mei-
lė – gausybė Gyvenimo spalvų ir atspalvių. Mokytojo 
pagalba tapoma kiekvieno iš mūsų būties mozaika švyti 
ryškumu ir šiluma. Prometėjiškos profesijos misijai dera 
tik išskirtinė spalvų gama, nes gyvenimo paveikslas turi 
ypatingą bruožą – Tobulumo siekiui laikas yra nepa-
klusnus. 
  
              Su Mokytojų diena, mielieji. 
 
 

                         Gimnazijos   administracija 

 
Mieli mokytojai, 

   sveikiname Jus Tarptautinės mokytojų dienos proga. Dėkoja-
me už Jūsų pastangas ir kantrybę dirbant su kiekvienu moki-
niu – darbščiu ar nerūpestingu, tyliu ar triukšmingu, palepin-

tu ar pamirštu. Būkite tvirti, kūrybingi ir energingi.  

                              Ačiū, kad  esate! 

                                                               Mokinių parlamentas  



Jogos pratimai kasdien, bet ku-

riuo metu, bet kurioje vietoje: 

atsistokite,  pamankštinkite ko-

jas, po to koją pakelkite ir pasie-

kite bato raištelius...  Po to viską 

darykite atvirkštine tvarka.  

Gerbiamoji, duosiu pata-

rimą – čadrą galite nusi-

imti, pas mus vyrai 

mėgsta matyti atvirus 

veidus... 

...kuo ilgiau žiūriu  į 

telefoną, tuo labiau 

tikiu  jo išmanumu... 

Gal ir pasakyčiau 

kvailystę, bet  

galvoju... 

Mes privalome pa-

tikrinti, ką galvoja-

me, kad savo minti-

mis nepakenktume 

sau ir kitiems... 

 

   Geriausias būdas išlaikyti drau-

gystę – leisti nusirašyti namų dar-

bus — žmones labiausiai suartina 

veikla.  

Plaukų terapija su 300 kw muzikos garsu 

...kai mokiniams pritrūksta vietos  

                sporto aikštėje... 

Tai kur tie fizikos už-duočių atsakymai? 

 

 Jeigu norite su mani-
mi  pasikalbėti,  tai 
patylėkite. 

 

 

 

 

.. 

 

lengva 

tylėti  
 

Septyni  broliai Karlsonai ir jų sesutė..   

Žmonių santykiai būtų daug geresni, jei žmonėms būtų 

taip pat lengva tylėti kaip ir kalbėti. 

 

Chebryte,  

    ką valgom? 

Aš kovoju. Iki pietų 

su alkiu, po pietų— 

su miegu. 

....o aš valgau 
kiek noriu ir 
atrodau kaip 

noriu... 


