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Mūsų Skaitytojau!
Prieš keletą dienų, jau girdint apie prastėjančią užsikrėtimų coronavirusu statistiką Lietuvoje, 

eidama Gabijos koridoriais, išgirdau nepažįstamų mokinukių pokalbio nuotrupą: „Kad tik vėl nebūtų 
to nuotolinio...“ Prasilenkdama su merginomis klaustelėjau, ar tikrai taip nesinori sėdėti šiltai na-
muose, negi geriau kasdien vargti mokykloje... Sulaukiau greito, nuoširdaus atsakymo: „Taip, geriau 
mokykloje, būtent dabar įvertinome ją ir mokytojų darbą“. Beliko tik šypsantis palinguoti galva... O 
šiandien tenka pridurti – puiku, kad dar spėjome šį rudenį ir Mokytojų dieną paminėti, suteikdami 
sau ir mokinukams papildomą progą įvertinti šio darbo prasmingumą, su juo susijusias tiek šviesaus 
džiaugsmo, tiek kartais ir nusivylimo minutes.

Mokinių požiūrio į nuotolinio mokymo ir darbo mokyklos klasėse skirtumą rodo ir mūsų 
daryti interviu su gimnazistais. Visur pabrėžiamas žmogiškojo kontakto, bendravimo būtinumas, į 
gimnaziją ateinama ne tik formaliai mokytis, bet ir dalintis, augti emociškai, psichologiškai. Kad 
mokiniams emociškai labai svarbūs šalia esantys žmonės – draugai, mokytojai – patvirtina ir mūsų 
buvusių ugdytinių, dabar persikėlusių į Gabijos progimnazijos aštuntas klases, mintys. Visi kaip susi-
tarę vienas kitam antrina, kad labiausiai iš Gabijos gimnazijos laikų ilgisi būtent draugų ir mokytojų, 
kuriuos teko palikti.

Pasaulis keičiasi, gyvenimo sąlygos taip pat, tačiau išlieka amžių patvirtintos tiesos – žmogui 
vienos svarbiausių vertybių yra ryšys su kitu žmogumi, emocinis, psichologinis palaikymas, daliji-
masis su kitais tiek teigiamomis, tiek neigiamomis patirtimis. Taigi tokio stipraus bendruomeniškumo 
jausmo, išliekančio bet kokiomis gyvenimo aplinkybėmis, ir linkime vieni kitiems.

Redakcijos vardu Jūratė Kalverš
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Vienybės, atsakingumo, 

įsiklausymo vieniems į kitus...

Tai dalis Gabijos gimnazijos direktorės Vilijos Klimavičienės palinkėjimų gimnazijos ben-
druomenei šiais mokslo metais. Kviečiame susipažinti su visu interviu.

1. Kas pasikeitė mokykloje atskyrus gimnaziją ir progimnaziją?

Visi pajutome, kad sumažėjo mokinių skaičius, tad atsirado daugiau erdvės judėti koridoriuo-
se. Gimnazijoje tapo tyliau ir ramiau, neliko eilių valgykloje. Yra ir pokyčių, susijusių su situacija 
visoje Lietuvoje: turime du įėjimus į mokyklą, mokiniai dirba savo klasėse, mokytojai vaikšto pas 
mokinius į jų klases, o dviejų pertraukų trukmė po 30 min.

2. Kiek dabar gimnazijoje mokosi mokinių? Kiek dirba mokytojų?

Mokinių – šeši šimtai septyniolika, dvidešimt keturi klasių komplektai, o praeitais mokslo 
metais turėjome tūkstantį šešis šimtus dvidešimt keturis mokinius. Mokytojų dabar yra penkiasdešimt 
du. Taigi, pokyčiai ryškūs.

3. Kiek naujų mokytojų atėjo į gimnaziją? 

Į gimnaziją atėjo septyni nauji mokytojai. Tai etikos, chemijos, anglų kalbos, biologijos, lie-
tuvių kalbos, technologijų ir tikybos mokytojai.
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4. Šiais mokslo metais švietimo įstaigose daug pokyčių, susijusių su viruso grėsme. Ar 
gimnazijos mokiniai laikosi naujųjų prevencijos taisyklių? Ar užfiksuota taisyklių laikymosi 
pažeidimų?

Atsižvelgdami į Vilniaus miesto savivaldybės ir Visuomenės sveikatos centro rekomen-
dacijas, turėjome pasirengti Ugdymo proceso organizavimo Vilniaus Gabijos gimnazijoje aprašą, 
kuris reglamentuoja būtinus bendruomenės veiksmus siekiant užtikrinti saugias darbo sąlygas. Di-
desnė mokinių dalis tikrai laikosi susitarimų. Galbūt kai kurių rekomendacijų ir norėtume išvengti, 
bet gyvename tokiomis sąlygomis, kai turime priimti tai kaip būtinybę siekiant išlikti sveikiems. 
Mūsų gimnazijos mokiniai, kuriems penkiolika metų ir daugiau, yra sąmoningi, todėl viliuosi, kad 
jie nori apsisaugoti patys, taip apsaugodami ir kitus.

5. Jūsų nuomone, ar vertėjo grįžti į mokyklas, o ne tęsti mokymąsi nuotoliniu būdu?

Manau, kad vertėjo grįžti. Praeitais mokslo metais vykusi apklausa parodė, kad moki-
niams pasiekti aukštesnių rezultatų mokantis nuotoliniu būdu yra sunkiau, trūko gyvo bendravi-
mo. Juk visada galime grįžti prie nuotolinio mokymo būdo, bet mūsų visų pastangomis gal to ir 
išvengsime.

6. Gal mokyklos gyvenime šiais mokslo metais vyks ir kitų pokyčių, kurių mokiniai 
dar nežino?

Planuojama mokiniams įrengti skaityklą su rekreacijos zona vietoje senosios drabužinės. 
Pokyčiai vyks ir ugdymo procese organizuojant dešimtokams pasiekimų pasitikrinamuosius dar-
bus, bet apie tai detalesnė informacija bus paskelbta vėliau.

7. Ar planuojame šiemet švęsti mokyklos gimtadienį?

Šiemet švęsime 31-ąjį mokyklos gimtadienį. Esant tokiai neapibrėžtai situacijai manau, 
kad švęsti turėtume kiek kitaip – saugiau ir atsakingiau, laikydamiesi visų atsargumo priemonių. 
Gerą, pakilią, šventinę nuotaiką sukuriame patys, nes tai visų mūsų bendra šventė.

8. Kaip apibūdintumėte šiuos tik prasidėjusius mokslo metus? Gal turite įžvalgų, 
nuojautų, kokie jie bus?

Šiemet tokie banguojantys, nežinios metai, todėl nedrįsčiau prognozuoti, kaip bus toliau. 
Taip yra ne tik mums, bet ir visai Lietuvai, pasauliui. Svarbu neprarasti optimizmo, vilties ir gebėti 
prisitaikyti prie kintančių sąlygų įveikiant iššūkius.

9. Tradicinis klausimas: ko palinkėtumėte gimnazijos bendruomenei?

Būkime vieningi, atsakingi, įsiklausantys ir išgirstantys vieni kitus, pilni optimizmo ir 
gerų emocijų, juk geros emocijos – sėkmės ir sveikatos prielaida.

Parengė Agnė Matulionytė, I d



Tarptautinę mokytojų dieną prisimenant...
Mokinių mintys apie mūsų profesiją

Kaip Jums atrodo, kas sunku ir kas smagiausia dirbant mokytojo darbą?

Danielė Marija, IV E:  Sunku  turbūt  yra  sugebėti  pasirūpinti  visa vaikų klase vienu metu.  
Kiekvienas jų yra skirtingas, jų sugebėjimai yra skirtingi ir per keturiasdešimt penkias minutes tikrai gali 
būti sunku išmokyti visus ir kiekvienam skirti dėmesio. Smagiausia turbūt yra tai, kad mokytojas gali da-
lintis savo žiniomis su kitais, matyti, kaip vaikai išmoksta, supranta, o gal net ir mėgaujasi tomis žiniomis 
ir nori dar daugiau.

Deimantė, I e: Manau, kad mokytojams visada smagu matyti gerus mokinių rezultatus, žinoti, kad 
jų dėka mes kai ko pasiekiame. Sunku yra tai, kad visi mokiniai yra skirtingi, sunku visiems įtikti ir dar 
išsireikalauti kultūringo jų elgesio.

Elmira, I e: Smagu, kad daugelis mokytojų komunikuoja su mokiniais  ir nėra tik tokie, kuriems 
malonu rašyti blogus pažymius.

Vita, I b: Šauniausia, manau, kad pedagogas gali mokyti kitus žmones ir matyti, kaip jie auga 
intelektualiai, emociškai bei fiziškai. Sudėtingiausia sritis, manau, yra mokytojų  per menki atlyginimai.

Agnė, I d: Arčiausiai į mokytojo profesiją esu pažvelgusi tada, kai bandau paaiškinti ką nors savo 
bendraklasiams ar draugams, tad tikrai nežinau visų profesijos detalių ir sunkumų. Žinoma, kiek man teko 
patirti, sunkiausia yra sugalvoti, kaip paaiškinti elementarų ir gerai pačiai suvokiamą dalyką, kuris yra 
visiškai nesuprantamas kitam. Taip pat kartais, kai paaiškini kelis kartus, o žmogus vis tiek nesupranta, 
apima neviltis ir nežinojimas, ką toliau daryti... Kaipgi paaiškinti? Bet tai, žinoma, neprilygsta tam, ką 
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mokytojai turi patirti kiekvieną dieną. O smagiausia, manau, pamatyti tą „nušvitimo“ momentą, kai visiš-
kai pasikeičia žmogaus išraiška – išsiplečia jo akys, prasiveria burna ir pasigirsta: „Aiiiii, tiksliai“. Tada 
jautiesi, kad, galbūt, esi vis dėlto kam nors reikalingas ir gali ką nors gero padaryti.

Otilija, I d: Manau, kad sunku yra pelnyti mokinių pagarbą, tačiau smagu, kai mokytojo dėstomas 
dalykas teikia džiaugsmą mokiniams.

Ko norėtumėte palinkėti visiems mokytojams?

Grėtė, I c: Norėčiau palinkėti sveikatos šiuo sunkiu laikotarpiu, nes jos dabar labiausiai visiems 
reikia. Taip pat stiprybės susiduriant su tam tikrais darbo sąlygų pokyčiais, pvz., kai reikia nešioti kaukę 
visą pamoką. Manau, tai gana vargina.

Danielė Marija: Manau, kad mokytojams reikia palinkėti kantrybės. Darbas su vaikais ir paau-
gliais yra tikrai sunkus, nes mokytojams reikia ne tik juos mokyti, bet ir sudominti, įtikinti pačius mokytis 
ir suprasti to naudą.

Deimantė: Reiktų suprasti, kad visi mokiniai yra skirtingi ir visi skirtingais būdais mokomės, vie-
niems – sunkiau, o kitiems – lengviau, tad mokytojai turėtų stengtis tiesiog visus išmokyti.

Elmira: Daug kantrybės.

Vita: Norėčiau palinkėti visiems mokytojams stiprybės ir kantrybės mokant mus.

Agnė: Mokytojams palinkėčiau kantrybės, susikaupimo ir stengtis nepasiduoti. Kantrybės ir susi-
kaupimo reikia visada, ypač dirbant su labai jaunais žmonėmis, bet šių dalykų ypač reikia dabar – nežinios 
ir nerimo metu, kai bet kas gali pasisukti visiškai priešinga linkme ir gali tekti keisti visus planus. Taigi, 
mokytojai, nepasiduokite, viskas anksčiau ar vėliau baigsis.

Otilija: Linkiu neprarasti kantrybės ir atrasti smagių akimirkų darbe, kuo didesnės meilės savo 
darbui ir kuo daugiau šypsenų.

 
Parengė Kamilė Šimaitė, I e
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Pagaliau – kontaktinės pamokos! 

Džiaugiamės?

 Pavasarį visi mokėmės iki tol neįprastu daugeliui nuotoliniu būdu. Dabar, grįžus prie tradi-
cinio mokymosi būdo, paprašėme mokinių pasidalinti mintimis apie patirtus mokymosi sunkumus ar, 
atvirkščiai, atrastus tokio mokymosi privalumus.

 1. Kokiomis nuotaikomis grįžote į mokyklą po nuotolinio mokymosi būdo?

 2. Kokius patyrėte nuotolinio mokymosi sunkumus? Kokius išskirtumėte privalumus?

 3. Kokie kontaktinio mokymo privalumai?

 4. Kuris mokymosi būdas priimtinesnis? Kodėl?

 
 Agnė, I d

 1. Labai buvau pasiilgusi įprasto mokymosi, tad labai nekantravau grįžti į mokyklą. Šiek tiek 
nusivyliau, kad reikės sėdėti tik viename kabinete, kad nebus galima vaikščioti po mokyklą, bet tai 
vis geriau nei grįžti į nuotolinį mokymąsi.

 2. Sunkumų labai didelių nebuvo, tik dažnai stigdavo motyvacijos, energijos ir noro mokytis. 
Taip pat nepatiko programos, per kurias rašėme atsiskaitymus, ir apskritai atrodo, kad neatsimenu 
beveik jokių temų, kurias mokėmės karantino metu. Na, o privalumai, matyt, buvo šiek tiek mažesnis 
krūvis ir galimybė pamiegoti nors valanda ilgiau.
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 3. Labai lengva klausti, jei ko nors nesupranti. Nestringa technologijos, galima bet kada pa-
kelti ranką ir paklausti, taip pat pasilikti po pamokos ir pasiaiškinti. Galima daugiau kalbėti ir šiaip 
diskutuoti, nes toks dalykas per google classroom ar zoom nelabai įmanomas dėl foninių garsų ir 
kitų trukdžių.

 4. Man tikrai žymiai labiau patinka kontaktinis mokymas. Mokyklos atmosfe-
ra tarsi priverčia ir paskatina mokytis, nes negali daryti bet ko kaip namuose. Taip pat man, 
tikriausiai, mokykla ir yra mokymosi, o namai – poilsio vieta, tad nuotoliniu būdu mo-
kantis tas vietas sudėjus į vieną ir atsiranda motyvacijos stygius bei nenoras mokytis. 

 Milda, I a

 1. Tikrai gana blogos nuotaikos, nes pripratau prie namų aplinkos ir atsikelti likus vienai 
minutei iki pamokos, atpratau nuo mokyklinio režimo.

 2. Labai buvo sunku susikaupti, priprasti prie tokio mokymosi būdo, visada viską pamirš-
davau. Privalumų neišskirčiau, nebent galimybę išsimiegoti.

 3. Dabar kiek lengviau gauti įvairios informacijos, susikaupti, galima per pertraukas susiti-
kinėti su draugais.

 4. Manau, priimtinesnis kontaktinis, nes kiek lengviau suprasti dėstomus dalykus, padeda 
žmogiškasis kontaktas,  bendraamžių kompanija.

 
Parengė Otilija Smelevičiūtė, I d



Kaip gyvenate, buvę Gabijos gimnazijos  
mokiniai?

Į progimnaziją šį rudenį nutekėjo dalis gimnazijos energijos kartu su daugeliu jos mokinių ir 
mokytojų. Nutarėme pakalbinti buvusius savo mokinius aštuntokus apie jų nuotaikas, įspūdžius nau-
jojoje mokykloje. Turėdami ir viltį, kad jie nepamiršo to, ką paliko senojoje mokykloje.

 1. Kaip jaučiatės perėję mokytis į naująją mokyklą?
 2. Kokios naujovės, permainos progimnazijoje, lyginant su senąja mokykla, labiausiai 
pastebimos?
 3. Galbūt ko nors ilgitės iš senosios mokyklos? 
 4. Kaip jaučiatės dabar mokykloje būdami vyriausi mokiniai?
 5.  Ar planuojate baigę 8-ias klases pereiti į Gabijos gimnaziją? Kodėl?

 Paulina, 8 b
 1. Jaučiuosi nuostabiai. Atvirai kalbant, labai nenorėjau pereiti į naują pastatą, buvau prisirišu-
si prie senosios gimnazijos, jaučiausi ten kaip namuose. Taip pat joje turėjau keletą žmonių, su kuriais 
labai nesinorėjo skirtis. Bet kai perėjau, nė truputėlio nesigailėjau! Aplinka sutvarkyta, viskas nauja, 
gražu, švaru ir jautiesi ne kaip mokykloje, o kaip verslo centre. Taip gera būti tokioje aplinkoje, turėti 
galimybę mokytis naujais įrenginiais. Yra netgi liftas. Dabar jaučiuosi puikiai!
 2. Ypatingų permainų nėra. Turbūt didžiausias permainas kelia Lietuvoje vis labiau besiple-
čiantis virusas. Smagu buvo pereiti į progimnaziją, bet štai ir vėl karantinuojamės, šiek tiek ir baisu. 
Nori ar nenori, vis tiek per koridorius pavaikščioti tenka. O dabar, kai taip siaučia virusas, tai gana 
baisoka. Kaukės, saugojimasis – tai tikriausiai būtų didžiausios permainos šiuo sunkiu laikotarpiu.
 3. Iš senosios mokyklos, manau, viskas, ko ilgiuosi, tai pora mokytojų. Tikrai nesiskundžiu 
mūsų dabartine auklėtoja, ji superinė! Visada baisu pakeisti mokytojus, auklėtoją, tačiau tokio gėrio, 
kokį gavome, nesitikėjau!:)
 4. Man būti vyriausiems mokykloje yra svarbus dalykas. Tu turi rodyti jaunesniems pavyzdį, 
padėti jiems, skatinti daryti gerus darbus, tačiau dėl viruso negalime turėti jokio kontakto, kaip bebūtų 
gaila.
 5. Manau, bandysiu jėgas laikydama stojamuosius į Vilniaus licėjų, tačiau širdis vis tiek šau-
kiasi mūsų mokyklos. Tad manau, bus taip, kad į Vilniaus licėjų aš tik pasibandysiu, o eisiu vis tiek 
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į mūsų gimnaziją. O kodėl ne? Žadu pabaigti dvylika klasių ir kam gi keisti mokyklą, jeigu mūsų 
mokykla yra pripažinta viena geriausių Vilniuje. Mokytojai dėsto tikrai gerai, bent jau tie, kuriuos iki 
šiol turėjau. TIKRAI nesiskundžiu (jie puikūs). Taip pat mokykloje vyrauja ganėtinai gera atmosfera.

Danielė, 8 klasė
 1. Šiaip viskas labai patinka. Nauja, moderni mokykla. Jeigu kalbėčiau atvirai, mokykloje 
man nepatinka tik tai, kad kiekvieną dieną reikia lipti į ketvirtą aukštą. Kitiems gal tai ir nėra proble-
ma, bet aš turiu sveikatos problemų ir man sunku.
 2. Pasikeitimų yra visur. Atrodo, mokykla ir tiek, bet kai esi naujoje, modernioje mokykloje, 
kažkaip linksmiau. Labai džiugu, kad turiu galimybę čia pasimokyti. Naujos klasės, aparatūra nutei-
kia mokytis geriau.
 3. Labiausiai pasiilgau draugų. Dauguma jų liko senajame pastate, o šioje mokykloje dėl 
coronaviruso pavojaus nėra kaip susibendrauti su naujais mokiniais. Taip pat pasiilgau pačios moky-
klos. Jos klasių, prisiminimų iš ten.
 4. Nežinau. Tarsi ir gerai, kai esi pats vyriausias, bet, kita vertus, aplinkui tik mažiukai. 
 5. Taip, tikrai norėsiu mokytis čia. Man patinka mūsų mokykla. Esu Gabijoje nuo pirmos 
klasės ir man čia labai patinka. Čia prisiminimai ir geros nuotaikos, tai kam gi keisti nuostabiausią 
mokyklą?

Tiara, 8 klasė
 1. Jaučiuosi gerai. .Mokykla nauja, moderni, graži, man labai patinka. Mokyklos atmosfera 
taip pat nuostabi, tik gaila,kad po kabinetus negalima vaikščioti. Taigi su mokykla net nelabai susi-
pažįsti. Būtų įdomu apžiūrėti laboratorijas ar kitas klases.
 2. Na, naujovių pakankamai mažai. Be naujos aplinkos, nelabai kas pasikeitė. Pamokos tos 
pačios, tik gal mokytojai ne visi tie patys, todėl turbūt dalykų dėstymas kitoks. Čia irgi šiokia tokia 
naujovė😊
 3. Taip, tikrai taip. Labai pasiilgau likusių mokytojų, na, ir draugų. Jų ten tikrai turėjau ir 
dabar mažiau bendrauju, juk koridoriuje jau nesutiksi jų. Labai gaila. 
 4. Na labai sunku atsakyti į tokį klausimą. Aš, tiesą pasakius, nesijaučiu kaip vyriausia. Man 
vis dar atrodo, kad aš šeštokė arba septintokė, o aplink turėtų vaikščioti dviejų metrų dvyliktokai.
 5. Dar apie tai negalvojau, bet turbūt liksiu čia. Mūsų gimnazija man ne tik mokykla, tai man 
antri namai. Taigi būtų labai sunku palikti juos ir išeiti į kitą mokyklą.

Emilija, 8 klasė
 1. Jaudinuosi. Viskas nauja, nepažįstama ir net nelabai yra, kaip susipažinti, juk labai po 
mokyklą nepavaikščiosi. Tikiuosi, viskas bus gerai ir metų gale galėsiu pasakyti, kad man ir šita 
mokykla tapo nuostabiais namais.
 2. Na, tai nauja mokykla, tad ir naujovių daug. Man didžiausia yra liftas. Anksčiau  jo niekur 
nesu mačiusi ir net keistai pasijaučiau, kai jį pamačiau čia. Kaip į darbą atėjau. Taip pat nauja – kla-
sės. Man patinka, kad jos baltos. Labai gražu.
 3. Pasiilgau pačios mokyklos. Tai buvo labai jauki, mylima vieta. Taip pat labai pasiilgau 
draugų. Visi jų ten turėjome ir sunku buvo atsisveikinti, nors kitais metais gal susitiksime ten pat. 
Likusių mokytojų pasiilgstu. Jie buvo nuostabūs. Aišku, kai kurie iš jų dirba ir čia, taip pat  ir naujieji 
labai geri, bet jau buvau prisirišusi prie pirmųjų mokytojų.
 4. Net nesijaučia, kad esi vyriausias. Taip, tu žinai, kad esi vyriausias, bet iš tikro niekas ne-
pasikeitė. Taigi, manau, nieko ypatingo būti vyriausiems.
 5. Taip. Na, sunku prisipažinti, bet mano mama neleidžia eiti į kitą mokyklą. Ji sako, jog 
mūsų mokykla puiki ir nėra dėl ko ją keisti. Na, ir man pačiai patinka mūsų gimnazija. 

Parengė Liepa Samulionytė, Jonė Bučytė, I b
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Tarptautinei programuotojų dienai

Rugsėjo 12 d. švenčiama Tarptautinė programuotojų diena. Apie šią populiarią profesiją pakalbi-
nome gimnazijos informatikos ir matematikos mokytoją Daivą Andriukaitienę.

Kokių profesijų darbuotojai gali panaudoti programavimo žinias?

Programavimo žinios labiausiai reikalingos programuotojams ir kompiuterius bei įvairius robotus 
kuriantiems ir prižiūrintiems žmonėms. Programavimo žinios gali praversti ir vadovui, kuris dirba su pro-
gramuotojų komanda, ir buhalteriui, kuris randa klaidą programoje ir nori ją pataisyti. Mano nuomone, 
programavimas tinka kiekvienam, kuris nori lavinti savo loginį mąstymą. 

Kokios karjeros perspektyvos gali atsiverti pasirinkus šią sritį? Kokiose srityse dirba pro-
gramuotojai?

Šiuo metu tai labai perspektyvi sritis. Tai parodo konkursai į tam tikras specialybes universitetuose 
bei darbo skelbimai. Daug sričių keliasi į internetą – čia kuriami robotai ir išmanieji namai, internetiniai 
bankai ir t. t., tad šiems dalykams prižiūrėti reikia vis daugiau žmonių.

3. Ar programavimo išmanymas gali būti pritaikytas kasdienybėje? 

Kasdienybėje jau naudojami siurbliai robotai ir žoliapjovės robotai, kuriuos reikia susiprogramuo-
ti pagal savo turimą plotą. Bet greičiausiai tai jums padarys specialistai .

4. Kas, Jūsų manymu, yra sunkiausia šioje profesijoje, o kas yra įdomiausia?
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Sunku tai, kad technologijos nuolat tobulėja, visko žinoti neįmanoma, o tai kartu ir įdomu, nes 
visada yra ką mokytis. 

5. Ar tiesa, kad norint mokėti programuoti reikia puikiai įvaldyti matematikos žinias?

Taip, matematikos žinios būtinos. Programavimo mes mokome naudodami matematinius užda-
vinius. Jei matematikos pamokoje uždavinį reikia suprasti ir išspręsti, tai programavimo srityje reikia 
suprogramuoti kompiuterį, kad jis už mus išspręstų visus tokio tipo uždavinius. 

6. Kaip manote, kokios pagrindinės savybės yra reikalingos geram programuotojui? Kodėl?

Užsispyrimas. Visi programuotojai žino, kaip sunku kode surasti savo padarytą klaidą. 

7. Kodėl Jūs nusprendėte tapti IT mokytoja?

Specialybė, kurią aš baigiau Vilniaus universitete, yra matematika, bet kartu gavau matematikos ir 
informatikos mokytojo pažymėjimus. Tik įstojusi neplanavau būti informatikos mokytoja, bet darbas pats 
mane susirado. Dar besimokydama bakalauro studijose gavau kvietimą dirbti IT mokytoja, nors darbo tuo 
metu neieškojau. Pabandžiau ir patiko .

8. Kurios informatikos sritys Jus labiausiai domina, žavi?

Dirbtinis intelektas – tai ta sritis, kuri įdomi. Įdomu, kiek žmonės leis savo gyvenimus kontroliuoti 
kompiuteriams. 

9. Ar turite tradiciją švęsti Programuotojų dieną? Ar ši tradicija egzistuoja Lietuvoje?

Aš nešvenčiu Programuotojų dienos, bet žinau, kad kiti bendramoksliai švenčia. Tai jiems, matyt, 
labiau tinka pagal darbo pobūdį. 

Parengė Kamilė Šimaitė, I e



Kūno kultūros ir sporto dienai – apie aktyvų laisvalaikį

Šios spalio pradžioje minimos dienos įkvėpti apie sportą, aktyvų laisvalaikio leidimą ir jo naudą 
pakalbinome kelis mūsų pirmokus gimnazistus bei kūno kultūros mokytoją Jolantą Grudzinskienę.

Į klausimus atsako pirmokai gimnazistai.

1. Kokia Tavo mėgstamiausia sporto šaka?
Iš septynių mokinių trys atsakė, kad tai šokiai, vienam mokiniui jodinėjimas, vienam tinklinis, 

vienas pasirinko plaukimą, dar vienas nelanko jokių būrelių.
2. Kaip seniai lankote šiuos būrelius ir kodėl būtent tokius?
Dauguma mokinių atsakė, kad pasirinktus būrelius lanko gana seniai (bent keletą metų). Kai kurie 

tokius būrelius pasirinko, nes tai mėgstamiausia jų veikla, kai kas rinkosi dėl sveikatos ar todėl, kad nori 
palaikyti fizinį aktyvumą.

3. Kodėl apskritai sportuoti yra svarbu?
Kai kuriems tai svarbu dėl sveikatos ir fizinio aktyvumo palaikymo, kai kurie sportuoja norėdami 

gerai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

Į klausimus atsako kūno kultūros mokytoja Jolanta Grudzinskienė.

Kodėl sportuoti verta?
Yra labai daug priežasčių, dėl ko verta sportuoti. Bet pasakysiu kelias pačias svarbiausias: sportas 

pakelia nuotaiką ir žmogus tampa laimingesnis. Judėjimas ir fizinis aktyvumas kelia pasitikėjimą savimi. 
Kūnas stiprėja ir tampa atsparesnis ligoms. Bet svarbiausia, kad gyvenimas tampa linksmesnis bei įdo-
mesnis ir suteikia šansą susirasti daug gerų draugų. 

Ką manote apie profesijas, susijusias su sportu? Kodėl pati rinkotės tokią profesiją?
Profesijos, susijusios su sportu, yra labai svarbios. Mokytojai stengiasi įskiepyti vaikams norą 

judėti, sveikai gyventi ir aktyviai leisti laisvalaikį. Sporto treneriai dirba labai sunkų, bet įdomų darbą ir 
padeda savo auklėtiniams siekti sporto aukštumų. Kiti sporto specialistai padeda žmonėms sustiprėti po 
sunkių traumų ir ligų. 

Kodėl aš pasirinkau šią profesiją? Todėl, kad man labai patinka dirbti su vaikais ir aš pati labai 
mėgstu sportuoti, aktyviai leisti laisvalaikį. 

Jūsų nuomone, kaip galima būtų paskatinti šių laikų jaunimą daugiau sportuoti?
Šių laikų jaunimui norėčiau pasakyti – sportuoti madinga, smagu, sveika !!! Įtraukite į sportą kuo 

daugiau savo draugų, aktyviai leiskite savo laisvalaikį ir Jums niekada nebus liūdna ir nuobodu! Viso to ir 
linkiu visiems savo mokyklos mokiniams bei mokytojams :)

Parengė Emilija Stankauskaitė, I c
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Pagyvenusių žmonių dienai

Taip, šalia guvių, jaunų, skubančių yra ir tokių – lėtesnio žingsnio, labiau pavargusio žvilgs-
nio žmonių. Tai mūsų seneliai, kaimynai, tetos ar dėdės. Pagyvenusių žmonių dienai skirtą interviu 
Augustė Marija ir Ugnė darė kalbindamos savo mylimas močiutes Mariją ir Violetą.

1. Kokie Jūsų laisvalaikio užsiėmimai? 
o Marija: Aš mėgstu spręsti kryžiažodžius arba prižiūrėti daržą.
o Violeta: Mėgstu skaityti, gaminti, būti gamtoje.
2. Ar esate įsitraukusi į kokią nors pensininkų organizaciją?
o Marija: Ne.
o Violeta: Ne. 
3. Ar dažnai susitinkate su šeima, giminėmis? 
o Marija: Pakankamai dažnai, 2–3 kartus per mėnesį.
o Violeta: Su vienos dukros šeima susitinkame labai dažnai, o su kitos rečiau, kadangi jie gy-

vena kitoje šalyje.
4. Kaip vertinate išmaniųjų technologijų spartų progresą, ar jos palengvina gyvenimą?
o Marija: Aš džiaugiuosi naujųjų technologijų tobulėjimu, nes internete galima susirasti daug 

naudingos informacijos.
o Violeta: Palengvina, viską galima susirasti internete, taip pat naudojantis technologijomis ga-

lima ir bendrauti su artimaisiais.
5. Kaip pasikeitė Jūsų dienotvarkė išėjus į pensiją?
o Marija: Sulėtėjo gyvenimo tempas, atsirado daugiau laisvo laiko.
o Violeta: Kol kas niekas nepasikeitė, dirbu.
6. Ar dalyvaujate valstybinių švenčių renginiuose, ar tai Jums yra svarbu? 
o Marija: Stengiuosi dalyvauti kuo daugiau, nes man tai yra svarbu kaip Lietuvos pilietei.
o Violeta: Stengiuosi dalyvauti, man tai svarbu.
7. Ar sunkus Jums šis laikotarpis, kai visur jaučiama koronaviruso grėsmė? 
o Marija: Nesunkus, nes gyvenu nuosavame name, todėl artima aplinka yra saugi, tačiau vis 

tiek išlieka nerimas.
o Violeta: Pakankamai sunkus, nes dirbdama kontaktuoju su žmonėmis ir dėl to gana neramu.
8. Ko palinkėtumėte, ką patartumėte augantiems, jauniems žmonėms?
o Marija: Linkiu visiems jauniems žmonėms mėgautis gyvenimu ir jį praleisti turiningai.
o Violeta: Linkiu mokytis ir kurti savo ateitį bei mėgautis savo gyvenimu.

Parengė Augustė Marija Žibaitė ir Ugnė Pukytė, I c
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