Kai žvaigždės krenta į delnus
2013 m. spalio 4 dieną – gražią, spalvotą rudens dieną – Gabijos
gimnazijos mokytojai ir partneriai buvo pakviesti į Gabi statulėlių įteikimo ceremoniją,
kuri buvo skirta Tarptautinei mokytojo dienai paminėti.
Ceremonijos pradžioje kreiptasi į mokytojus mintimis tų, kurie savo
pasiekimus ir laimėjimus sieja su būtent mokytojo teisingai parodytu keliu: „Su gimto
žodžio lūpose įdėta išmintim, su formule, išplaukusia iš sąsiuvinio į gyvenimą, su
nušviesta svečios šalies kalba ir patirtim, su šokio judesiu ir muzikos stebuklo žavesiu,
su teptuku įžiebta laimės žvaigždele, su šypsena ties vaiko pergale ir nesėkme, su
žiniomis ištrintu klaustuku, aš vis matau tą mokytoją kelrodį, ir laimėj, ir džiaugsme
žingsniavusį kartu...“
Visi mokytojai buvo pakviesti pasidžiaugti rudeninio dangaus žvaigždėmis,
įsižiebusiomis gimus naujai idėjai ar pabaigus nelengvą darbą. Tai ceremonija, kuri
buvo skirta pagerbti tuos, kurie sėkmingai įgyvendino savo siekius, buvo iniciatyvūs ir
kūrybingi, aktyvūs ir bendruomeniški. Tai jau yra graži tradicija, kuri kaip idėja
nesvetima ir mūsų gimnazijai. Tai graži tradicija, kuri kasmet grįžta Paukščių spindinčiu
Taku, grįžta ir vėl sugrįš...
Rodos, kartais reikia labai nedaug, kad galėtume išdidžiai pasakyti „Aš esu
mokytojas“, mokytojas, kuriame, kaip teigė gimnazijos direktorė Vilija Klimavičienė,
užkoduotas nuolatinis noras augti, o ėjimo ir pažinimo kelias niekada nesustoja ties
riba „Gana“, <...> kai labai nori, galima pasiekti neįmanoma“. Kreipdamasi į mokytojus,
direktorė kvietė įsileisti širdin metaforas ir eiti kartu nuo vieno žvaigždyno, vadinamo
Gabi nominacija, prie kito bei gėrėtis.
Šįmet vadovaujantis Mokytojų apdovanojimo Gabi statulėlėmis nuostatais,
patvirtintais 2013 m. rugsėjo 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-179, apdovanojimo Gabi
statulėlių vertinimo komisijos 2013 m. rugsėjo 12 d. posėdžio protokolu ir Vilniaus
Gabijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymus Nr. V-186 „Dėl mokytojų,
socialinių partnerių, mokinių tėvų apdovanojimo Gabi statulėmis“ buvo apdovanota
Gabi statulėmis pagal šias nominacijas mokytojai, tėvai ir socialiniai partneriai:
Metų mokytojo nominacija buvo skirta 15 mokytojų:
Jolantai Antanavičienei, anglų k. mokytojai metodininkei
Zosei Aškinienei, biologijos mokytojai ekspertei
Giedrei Kvietkauskienei, fizikos mokytojai ekspertei
Nijolei Misiukienei, rusų k. mokytojai metodininkei
Marytei Puzaitei, rusų k. mokytojai ekspertei
Linai Bagdonienei, kūno kultūros mokytojai metodininkei
Ritai Rukienei, kūno kultūros mokytojai metodininkei
Vilijai Rutkauskienei, lietuvių k. mokytojai metodininkei
Jūratei Skomantienei, lietuvių k. mokytojai metodininkei
Ritai Vilkelienei, lietuvių k. vyresniajai mokytojai
Mantui Vaišnorui, matematikos vyresniajam mokytojui
Editai Bagvilienei, muzikos mokytojai metodininkei
Dainorai Skrabulienei, technologijų vyresniajai mokytojai
Andželikai Padarauskienei, pradinių klasių mokytojai ekspertei
Kazei Startienei, pradinių klasių mokytojai ekspertei
Metų idėjos nominacija skirta lietuvių kalbos ir technologijų projekto
„Kūrybos paukštė“ darbo grupei, kurios koordinatorės Irena Ažondenienė ir
Laura Kaziliūnienė.
Metų autoriaus nominacija atiteko Ramutei Baltrūnienei, dailės
mokytojai metodininkei, ir Eglei Špejeraitei, teatro vyresniajai mokytojai.
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Metų tradicijos nominaciją pelnė Jolanta Grudzinskienė, kūno
kultūros vyresnioji mokytoja, už kasmetinį Gabijos gimnazijos bendruomenės
tinklinio turnyrą, Genė Vitkuvienė, technologijų mokytoja metodininkė, už
inicijavimą tradicinių renginių, dalyvavimą tradiciniuose renginiuose, Regina
Šapranauskaitė, muzikos mokytoja metodininkė, už inicijavimą tradicinių
renginių, dalyvavimą tradiciniuose renginiuose, Danutė Grigienė, geografijos
vyresnioji mokytoja, už pažintinių ir baidarių žygių organizavimą. Taip pat ši
nominacija buvo skirta tradicinio integruoto lietuvių k., socialinių mokslų,
technologijų ir menų projekto, skirto Kovo 11-ajai, darbo grupė.
Metų partnerio nominacija už geranorišką bendradarbiavimą buvo
skirta trims partneriams: mokinio tėvui Alfredui Ambrazui, seniūnei Marija
Jėčiuvienė, Mykolo Romerio universitetui.
Metų iniciatyvos nominacija apdovanota ekonomikos vyresnioji
mokytoja Laura Stašauskienė, geografijos mokytoja metodininkė Irena Kusaitė,
istorijos mokytoja metodininkė Zita Vaitekonienė, istorijos vyresnysis mokytojas,
IV C klasės vadovas Raimundas Trinkūnas, rusų k. mokytoja metodininkė
Svetlana Kuznecova. Taip pat ši nominacija įteikta Ugdymo karjeros
koordinatoriams už projekto „Karjeros savaitė“ įgyvendinimą.
Smagu ir džiugu, kad galime džiaugtis ir didžiuotis didesniais ar mažesniais
ne tik mokinių, bet ir mokytojų pasiekimais. Ir visai nesvarbu, kad galbūt tąkart ranka
nespaudė Gabi statulėlės. Būti laimingam galima kiekvieną spalį, sausį, gegužę, galima
būti laimingam sutinkant ir išlydint, galima būti laimingam netgi atvertus sąsiuvinius...
Parengė Alma Mikailionienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Šventės akimirkos
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