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Mūsų Skaitytojau!
Ir vėl auksalapis ruduo... Gabijos gimnazijai jis jau
jubiliejinis – 30-asis. Galima į šį laiką pažvelgti kaip į rezultatų, laimėjimų, pergalių, o kartais ir pralaimėjimų atkarpą ir šalia surašyti daug skaičių... Galima ir kitaip – kaip į
galimybę dar kartą išgyventi emociją, pasidalinti idėja ar
prisiminimu, ištarti šiltą žodį tiems, kas kažkada buvo ar
galbūt ir tebėra šalia. Tad kalbinome žmones, ir jau senokai iš Gabijos erdvės išėjusius, ir čia jau seniai dirbančius.
Apie Gabiją, apie laiko neišvengiamai nešamus pokyčius,
apie juos pačius...

Spalio mėnuo visada ypatingas ir dar viena daugeliui
mūsų aktualia data – Mokytojo diena. Pakviesime susipažinti su fotoreportažu iš šios šventės akimirkų mokykloje. Kuo
daugiau tokių šviesių akimirkų kasdienybės bėgime, Mielieji!
Numeryje Laiko ratą uždarys Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai skirti interviu su senjorinio amžiaus žmonėmis. Senjorai su mumis pasidalijo savo sukaupta išmintimi, patirtimi, prisiminimais. Taigi sukasi ne tik istorinis, bet ir
žmogaus asmeninio gyvenimo ratas. Belieka sukti jį prasmingai, šviesiai, su viltimi ir meile.
Ramaus ir skaidraus rudenėjančio dangaus...
Parengė Gabrielė Kuzmickytė, Jūratė Kalverš
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Pokalbis su direktore:

„Jeigu žiūrėsime tik
per tamsius akinius,
rezultato nebus.“
Apie mokyklos tradicijas, pokyčius, šventes ir
kasdienybę, kaip įprasta, rudenį kalbinome mūsų
direktorę Viliją Klimavičienę.

Šiais metais mūsų mokyklai sukanka jau trisdešimt metų. Ar galėtumėte
paminėti, Jūsų manymu, svarbiausius
faktus, įvykius iš šio laikotarpio?
Pirmiausia, išleidome daug gerų, žymių mokinių, labai svarbu, kad buvę mokiniai
dar ir dabar kiekvienais metais sugrįžta. Šiemet mūsų trisdešimtmečio vienas minėjimo
tikslų yra pakviesti buvusius mokinius, taip
pat tuos mokinius, kurie mūsų gimnazijoje
statė miuziklus – tai ir yra svarbiausia. Išleidome dvidešimt aštuonias laidas (dvejus metus
neturėjome abiturientų, vyriausieji buvo dešimtokai), ir visose laidose buvo mokinių-perliukų, tad labai tikimės, kad ir šių metų laidoje
jų bus.
Mokyklos gimtadienis viena iš
labiausiai vienijančių švenčių mokykloje,
kaip šiais metais bus minima ši jubiliejinė
data?
Organizacinis komitetas buvo įkurtas
dar praeitais mokslo metais, tad geriausios
bendruomenės idėjos dabar yra generuojamos. Jau matote mokyklos kiemo kaštoną,
dekoruotą prasmingą idėją išreiškiančiomis
juostomis. Tėvai, kaip bendruomenės dalis,
tėvelių susirinkimuose taip pat rašė palinkėjimus gimnazijai. Turime medžių, augančių
kitoje gimnazijos teritorijos dalyje, tad tie medžiai bus taip pat papuošti. Mes pasipuošime
turbūt taip, kad būsime matomi iš kosmoso.
Šia švente stengsimės sujungti visą bendruomenę. Gimnazijos 25-metį šventėme ne mo-
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kykloje, o šį jubiliejinį gimtadienį norisi sutikti
savame pastate – visi renginiai vyks mokykloje. Planuojame, jog visą gimtadienio savaitę vyks susitikimai su buvusiais mokiniais,
tėveliais.
Praėję mokslo metai buvo kupini pokyčių, prevencinių veiklų, didelis
dėmesys skirtas ugdymo programoms įgyvendinti, mokinių uniformoms, parengta mokymosi be sienų koncepcija. Kurie
pokyčiai labiausiai pavyko ar padarė
didžiausią įtaką tolimesniam gimnazijos
gyvenimui?
Mokinių nuomone, turbūt svarbiausias
pokytis buvo uniformos. Vilkėti uniformas
buvo nutarta bendruomenei nusprendus,
Mokyklos tarybai pritarus, buvo pakviesta ne
viena mokyklines̨ uniformas̨ siuvanti įmonė
ir išrinkta tinkamiausia. Žinoma, dažnai, kai
ateina naujos kartos, joms atrodo, kad tai ne
jų pasirinkimas, tačiau tvarumas ir nuoseklumas tikrai svarbu. Ši abiturientų laida liko be
uniformų, tad jie išsiskiria. Savo mokyklos
uniforma atstovaujame mokyklai, tad ir pati
mokyklos atributika yra reikalinga, juk visi
džiaugiamės vėliava kieme, taip pat emblemomis bei ženkliukais. Mokyklos atributika,
sakyčiau, atspindi mokyklos veidą.
Taip pat buvo įgyvendinama pamokų
be sienų koncepcija, ji buvo susisteminta. Atsirado bendra tvarka, pamokos už klasės ribų
vyko bent po vieną visų mokytojų dalykininkų
pamoką. Mokslo metų pabaigoje iš mokytojų

sulaukėme grįžtamojo ryšio, koncepcijos įgyvendinimo patirtimi buvo dalijamasi per metodinius pasitarimus.
Kelerius metus iš eilės organizuojama „Idėja Gabijai“ – siūlomos idėjos
gimnazijos bendruomenei ir aplinkai puoselėti. Kokios idėjos jau įgyvendintos, o
kurios dar laukia savo eilės šiais mokslo
metais?
Turime didelę bendruomenę, bet idėjų
sulaukiame nedaug. Kreipiamės ir į Mokinių
tarybą. Siekiame sukurti naujų rekreacinių
vietų, atspindinčių kokias nors idėjas. Sulaukėme vienos idėjos: laiptus paversti dar
funkcionalesniais, kad jais lipant būtų galima pasikartoti, pvz., netaisyklingus žodžius,
formules, įvairias teoremas. Be jūsų ši idėja
neįgyvendinama, norime, kad ir patys mokiniai, kurie pasiruošę laikyti menų egzaminus,
prisidėtų ją vykdant, o idėjų visada laukiame
ir dar pakartotinai kviečiame jas siūlyti.
Šioje gimnazijoje direktorės pareigose dirbate nuo 2006 metų. Kokie pokyčiai įvyko mokykloje, jos bendruomenėje?
Į kiekvieną laikmetį žengiame vis sparčiau, tad su technologijomis keičiasi ir žmonės. Sakoma, dabar jaunimas pasikeitęs, tačiau jis toks pat geras, tik iššūkiai yra kitokie.
Su iššūkiais keičiasi ir žmonės, tad jie tampa
dar kūrybiškesni, racionalesni. Kai atsirado
mobilieji telefonai,sumažėjo komunikacijos
tarpusavyje, trūksta tiesioginio bendravimo
iš jūsų. Dauguma mokinių koridoriuose praleidžia laiką patys su savimi, anksčiau buvo
daugiau bendraujama. Tai yra komunikabilumo srities trūkumas, tačiau technologijos
ir padeda įvairiose srityse. Taigi, kiekviena
karta, laida, metai atsineša ką nors naujo ir
savito.
Ar šiais mokslo metais gimnazijos
bendruomenės laukia kokios nors naujovės bei pokyčiai?
Svarbiausia, nauja biblioteka, tai jūsų
ne tik darbo, bet ir poilsio vieta, tad turime didelių planų. Norime skaityklą daryti vietoje didžiosios drabužinės, bet tik tada, kai atsiskirs
mokyklos.Čia būtų didelė,erdvi skaitykla, patalpa darbui su kompiuteriais, tad dabar vyk-

domi pagrindiniai atnaujinimai. Manau, pagrindines mokyklos erdves galima pajaukinti
pasitelkiant mokyklos bendruomenės idėjas,
meno darbus, kad erdvės būtų dar gražesnės. Taip pat vis daugiau kuriama rekreacinių
erdvių, norite minkštasuolių, sėḋmaišių, tad
jų vis daugėja.
Praeitais metais minėjote, jog atsiras daug daugiau dienų, skirtų etnokultūrai, socialinėms, emocinėms kompetencijoms ugdyti. Ar šiais 2019–2020 mokslo
metais taip pat bus plėtojama ši kryptis?
O galbūt atsirado naujų strateginių krypčių?
Tikrai taip, socialiniai, emociniai gebėjimai yra labai svarbūs, turbūt, svarbesni
negu akademiniai. Nuo to, kaip mokinys jaučiasi, priklauso rezultatai, svarbu pasitikėjimas savimi. Aktualus savivaldus mokymasis,
susietas su atsakomybe, socialinės, emocinės kompetencijos ugdomos įgyvendinant
programas: 5–8 klasių „Paauglystės kryžkelės“, I–IV gimnazijos – „Raktai į sėkmę“.
Šios programos bus įgyvendinamos klasės
valandėlių metu. Stebėsime, kokius pokyčius
sukels šių programų integravimas į mokymo
procesą. Mokykloje sėkmė ir nesėkmė nėra
taip greitai pamatuojama, dažnai tenka grįžti
ir koreguoti procesą. Juk taip pat ir individuali
mokinio pažanga yra kintantis procesas, tad
pildydami Individualios pažangos stebėjimo ir
fiksavimo formas kiekvienas keliate tikslus ir
prie jų vėliau sugrįžtate, kad įsivertintumėte,
padarytumėte korekcijas, jei reikia... Labai
svarbu, kad gebėtume matuoti savo sėkmę,
nes dažnai mes nemokame to net ir suaugę.
Jūsų palinkėjimas gimnazijos bendruomenei...
Visada norisi susiklausymo, vieningumo, bendrystės, atsakomybės ir, žinoma,
pozityvumo, nes kiekvieną problemą galime
spręsti pozityviai ir atrasti joje teigiamų niuansų ir gėrio. Jeigu žiūrėsime tik per tamsius
akinius, rezultato nebus.
Parengė Lukas Juščius, IV A
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Buvusi gimnazijos direktorė
D. Šukienė – apie Gabiją ir gyvenimo Mokytojus

1989 m. pradėta skaičiuoti Gabijos gimnazijos istorija. Pirmąjį mokyklos kolektyvą būrė,
gimnazijos darbo stiliaus, krypties savitumą iki 2006 m.formavo pirmoji jos direktorė Danutė
Šukienė. Paprašėme gerb. D. Šukienės pasidalinti su mumis ir savo prisiminimais, ir įžvalgomis.
Esate pirmoji mūsų mokyklos direktorė. Gal prisimintumėte, kas Jus, kuriant
mokyklą, labiausiai džiugino, kas buvo sudėtingiausia, sunkiausia? Kai prisimenate
mūsų gimnaziją, kas pirmiausia iškyla atmintyje?
Labai gerai prisimenu 1989 metų vasarą: artėjo rugsėjo pirmoji, o mes neturėjome,
kur mokytis, nes dar nebuvo baigti statybos
darbai, mokyklos koridoriai pilni statybininkų,
montuotojų. Kad darbai vyktų greičiau, organizuodavome talkas, į kurias rinkdavosi mokyto-
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jai, jų šeimų nariai, vaikai.
Taigi, mokslo metus pradėjome kaimyninėje Žemynos mokykloje. Pradėjome nelabai
linksmai, nes buvome surinkę vos trečdalį mokinių. Tėvai tiesiog nenorėjo leisti savo vaikų į
Gabiją, į naują, nežinia, ar gerą mokyklą, kai
šalia buvo jau tapusi gana populiari Žemynos
mokykla. Tada tyliai sau galvojau: „Mes padarysime viską, kad Gabija trauktų vaikus, kad
vaikai džiaugtųsi mokydamiesi čia.“ Ir mes tai
pasiekėme! Nuo pat pirmų dienų mane ypač
džiugino mokytojų entuziazmas, noras ir pasi-

ryžimas kurti savo mokyklą, gerą, įdomią, turinčią savo veidą, savo vardą, savo kokybę.
Ar galėtumėte palyginti, kas, Jūsų
akimis žiūrint, pasikeitė mūsų gimnazijoje
lyginant su jos gyvavimo pradžia?
Pasikeitė mokiniai (ir ne tik Gabijos
gimnazijos). Y kartos vaikus keičia Z karta. O
pradinukus jau galima būtų laikyti ir alfa kartos
atstovais...
Aš gimnaziją ir jos veiklą stebiu savo
anūkių gabijiečių akimis ir matau, jog viskas,
kas pasikeitė, pasikeitė tik į gerąją pusę. O nepasikeitė tai, kad mokiniai tebemyli Gabiją, didžiuojasi ja, gerbia savo mokytojus.
Daug metų praleidote dirbdama švietimo sistemoje. Kaip manote, ar galima
švietimo sistemą Lietuvoje dar tobulinti?
Švietimo sistemoje, deja, yra nemažai
tobulintinų dalykų. Bet turbūt yra svarbiausia,

kad pati mokykla nesėdėtų sudėjusi rankų ir
nelauktų, kol kas nors imsis būtinų permainų
ar sprendimų. Ir netobuloje sistemoje galima
sukurti tobulų dalykų. Gabija tai geba.
Jei ne paslaptis, ar ir dabartinė Jūsų
veikla vis dar susijusi su švietimu?
Dabartinė mano veikla tik iš dalies susijusi su švietimu: darbuojuosi Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitete, esu Užsienio
kalbų fakulteto dekanė ir dar mokau senjorus
vokiečių kalbos. Be to, jau keleri metai užsiimu
dar viena įdomia veikla: vasarą dirbu gide ir lydžiu turistų grupes į Vokietiją, Austriją, Čekiją,
Vengriją. Abiejose veiklose man labai praverčia darbo mokykloje patirtis.
Ko palinkėtumėte Gabijos gimnazijos bendruomenei jubiliejaus proga?
Gimnazijos mokytojams norėčiau palinkėti, kad kiekvieną jų mokiniai prisimintų ir
vertintų kaip svarbiausią savo gyvenimo Mokytoją.
Parengė Gabrielė Kuzmickytė, IV D
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Kartu su Gabija – 30 metų
Mūsų gimnazijoje – gal ir sunku tuo patikėti – tebedirba dalis pedagogų,
kurie šioje įstaigoje savo šilumą ir žinias dalija kitiems jau 30 metų, taigi nuo pat jos įkūrimo.
Pakalbinome porą tokių. Į mūsų klausimus atsakė direktorės pavaduotoja Andželika
Padarauskienė ir anglų kalbos mokytoja Dalia Aušrelė Bražinskienė.

Kodėl prieš 30 metų pasirinkote
dirbti būtent Gabijos gimnazijoje?
Pavaduotoja A. Padarauskienė: Kai
baigiau Šiaulių pedagoginį institutą (dabar
Šiaulių universitetas), grįžau dirbti į gimtąjį
miestą – Vilnių. Pašilaičiai buvo naujas, greitai augantis mikrorajonas. Jau buvo pastatyta
dabartinė Žemynos progimnazija, į pabaigą
ėjo mūsų gimnazijos, tuo metu 62-osios vidurinės mokyklos, statybos. Kadangi gyvenau
Pašilaičiuose, o naujai mokyklai reikėjo daug
mokytojų, Vilniaus švietimo skyrius pasiūlė
dirbti naujoje mokykloje. Man tai tiko.
Mokytoja D. A. Bražinskienė: Man
buvo įdomu pabandyti kurti nuo pirmųjų ką tik
pastatytos mokyklos žingsnių kartu su nauja ką tik suformuota mokytojų komanda. Tai
kartu buvo ir didelių pokyčių pradžia 1989
metais, kai Laisvė žmonių širdis sujungė Baltijos kelyje. Nėra nieko galingesnio už siekių
vienybę.

iš mokyklos. O kokie nuostabūs mūsų renginiai, kuriuose dalyvauja mokiniai, pradedant
ką tik mokyklos slenkstį peržengusiu pirmoku
ir baigiant brandos sulaukusiu abiturientu,
neatsilieka ir šaunūs mokyklos mokytojai!
O kokiais puikiais mūsų mokinių ir mokytojų
darbais papuoštos rekreacinės zonos... Mes
ne tik mokomės kartu, bet ir ilsimės, džiaugiamės ir rūpinamės vieni kitais.
Mokytoja D. A. Bražinskienė: Manau, kad skiriasi žmonėmis, kurie dirba ir
mokosi gimnazijoje. Puoselėjamomis vertybėmis ir tradicijomis nuo pirmos iki baigiamosios klasės. Mokslo metų pradžia, kai
pirmokas ir dvyliktokas atveria duris Rugsėjo pirmajai. Nuostabiais renginiais, kuriuose
dalyvauja pradinės, pagrindinės mokyklos ir
gimnazijos mokiniai. Jų nepaprastai kūrybiškais meno darbais, kurie mus lydi gimnazijos
koridoriais. Skambučio melodija. Motyvacija
mokytis. Smagu matyti tobulėjimą, žmogaus
augimą ir brandą.

Kaip manote, ar Gabijos gimnazija
skiriasi nuo kitų mokyklų? Jei taip, kuo?

Gražiausias Jūsų prisiminimas /
įdomiausias įvykis iš gimnazijos gyvenimo?

Pavaduotoja A. Padarauskienė: Kažin, ar rastume dvi vienodas mokyklas.
Pirmiausia, Gabijos gimnazija išsiskiria savo dydžiu. Tiek mokinių turinčių mokyklų Lietuvoje praktiškai neliko. Ir, be abejo,
mes išsiskiriame savo mokykline dvasia. Tai,
kad mokykloje mokosi vaikai nuo pirmos iki
dvyliktos klasės, sukuria ypatingą mikroklimatą. Gražu stebėti, kaip dvyliktokai atveda
į mokyklą pirmokus, o pavasarį šie juos išlydi

Pavaduotoja A. Padarauskienė: Nemanau, kad galėčiau išskirti vieną įvykį. Labai gerai prisimenu, kaip visa bendruomene
tvarkėme mokyklos patalpas po statybų prieš
30 metų, atminty likęs prisiminimas, kaip rinkome naują vardą 62-ajai vidurinei mokyklai,
kaip gavome gimnazijos statusą. Be abejo,
prisimenu žmones, su kuriais teko dirbti, mokinius, kuriuos teko mokyti.
Mokytoja D. A. Bražinskienė: Vie-
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nareikšmiškai – Gabijos gimnazijos statuso
suteikimas. Manau, kad tai – visų pastangų
ir komandinio darbo įvertinimas. Įvykis, kurio
labai labai laukta, daug ruoštasi ir dirbta. Nuoširdžiai džiaugiuosi ir didžiuojuosi mūsų gimnazijos žmonėmis – mokiniais ir mokytojais,
kurie kuria ir tobulina kiekvieną dieną, kurie
vieni kitiems padeda susidūrus su iššūkiais.
Gal galite keliais žodžiais apibūdinti
savo patirtį šioje įstaigoje?
Pavaduotoja A. Padarauskienė: Šioje
mokykloje aš užaugau kaip mokytoja. Ne tik
mokiau vaikus, bet ir pati turėjau daug Mokytojų, iš kurių sėmiausi patirties. Esu jiems labai dėkinga. Dabar mielai dalijuosi patirtimi su
jaunaisiais mokytojais. Laiko ratas sukasi...
Mokytoja D. A. Bražinskienė: Tobulėjant technologijoms, atsirado poreikis išmokti
daugiau. Dabar jau neįsivaizduoju darbo be
išmaniosios lentos, dokumentų kameros, interneto, elektroninių vadovėlių. Be galo įdomu.

Jūsų palinkėjimas Gabijai...
Pavaduotoja A. Padarauskienė: Kad mokyklos bendruomenei visada būtų gera būti
kartu...
Mokytoja D. A. Bražinskienė: Drąsos, novatoriškumo ir kūrybiškumo!
Parengė Gabrielė Kuzmickytė IV D,
Jūratė Kalverš

Jeigu reiktų trumpai apibūdinti Gabijos bendruomenės žmogų?
Pavaduotoja A. Padarauskienė: Rūpestingas, atsakingas, pareigingas, nuoširdus, gerbiantis save ir kitus.
Mokytoja D. A. Bražinskienė: Draugiškas. Kultūringas. Novatoriškas. Drąsus.
Kūrybingas.
Jeigu Jums būtų suteikta galimybė
padaryti vieną reformą mokykloje ar apskritai švietimo sistemoje, kokia ji būtų?
Pavaduotoja A. Padarauskienė: Grąžinčiau ilgąsias mokyklas, kai vaikai toje pačioje mokykloje mokosi nuo 1 iki 12 klasės.
Mokytoja D. A. Bražinskienė: Labai
norėtųsi, kad švietimo sistemoje visko matas
būtų pamoka ir mokinių pasiekimai. Didelė
šūsnis popierių neužtikrina kokybės, nes jiems
užpildyti reikia laiko, kuris galėtų tarnauti pažangai. Aš manau, kad mūsų mokytojai dirba
labai gerai. Čia nėra tokių, kurie sėdi ne savo
rogėse. Šis darbas toks, kad jo nemėgstantis
labai greitai jį palieka.
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Mūsų buvusieji –

ir apie save, ir apie gimnaziją
Suradome ir pakalbinome apie gyvenimą Gabijoje ir išėjus iš jos buvusį mūsų mokinį –
aktorių, režisierių ir muzikos kūrėją Marių Meilūną.
Prieš kiek metų baigėte Gabijos gimnaziją? Kuo dabar užsiimate?
Gimnaziją baigiau prieš dešimt metų.
Šiuo metu kuriu muziką.
Jeigu reiktų apibūdinti patirtį mokykloje, kokiais žodžiais ją apibūdintumėte?
Buvau žvalus ir kiek pasiutęs berniūkštis, tai iki kokios dešimtos klasės eiti į mokyklą
ir ramiai išsėdėti suole man buvo didelė kančia.
Visgi paskutinėse klasėse prasidėjo įdomesnė
literatūra, popamokinė veikla, tad, galiausiai, ir
ėjimas į mokyklą pasidarė kiek smagesnis.
Gal turite vieną kitą ypatingą prisiminimą iš mokyklinių laikų?
Turiu, bet daugumą jų nelabai galima
garsiai pasakoti...
Kokią įtaką mokykla padarė dabartinei Jūsų karjerai ar apskritai gyvenimui?
Gal turėjo įtakos ir kokie nors mokytojai?
Mokykloje, be daugybės dalykų, kurių
turėjau mokytis, bet niekada gyvenime daugiau taip ir nepanaudojau, susipažinau ir su
keliais, kuriuos pamilau ir kuriais domiuosi iki
šiol. Tai muzika, teatras ir literatūra. Šių dalykų
mokytojoms – Editai Bagvilienei, Eglei Meldaikei ir Almai Mikailionienei – esu ypač dėkingas. Džiaugiuosi, kad mokykloje pavyko sutikti
ir keletą nuostabių draugų. Draugystės, prasidėjusios mokyklos koridoriuose, tęsiasi iki šiol
ir, veikiausiai, tęsis visą gyvenimą. Manau,
kad labai svarbu turėti gerus draugus. Kartais
tai net svarbiau už gerą išsilavinimą.
Ar patyrėte mokykloje sunkumų, iššūkių, kurie galbūt Jums tapo gyvenimo
pamokomis?
Nebuvau tipiškas mokinys, praleidinėjau daug pamokų, visada turėjau savo nuomonę, ne laiku ir ne vietoj juokaudavau. Man
būdavo sunku pritapti prie sistemos. Gal turė-
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jau per daug energijos. Norėjau kuo nors išsiskirti, bet nežinojau, nei kaip, nei kuo. Tad
man sunkiausia ir didžiausia pamoka buvo išmokti tą energiją nukreipti ne į destrukciją, o į
kūrybą. Ačiū mokytojams, kurie tai suprato ir
padėjo man. Na, o kitas svarbus dalykas, kad
mokykloje apskritai išmokau „mokytis“. Gilintis, skaityti daugiau, nei parašyta vadovėlyje,
kelti klausimus, diskutuoti. Ir mylėti savo darbą – kai matydavau, su kokiu užsidegimu po
pamokų Edita repetuoja arba Eglė stato spektaklius… Tai tikrai įkvėpdavo. Džiugu matyti,
kad mokytojas myli savo darbą ir dalyką, kurį
dėsto. Ir džiugu, kad mūsų gimnazijoje yra nemažai tokių mokytojų.
Ar ką nors keistumėte dabartinėje
švietimo sistemoje?
Esu didelis švietimo sistemos kritikas.
Šioje srityje daug problemų. Pradedant per
mažais mokytojų atlyginimais, baigiant egzaminais, kurie, deja, ypač humanitarinėje srityje, primena loteriją. Apie dalykų programas
ir jų aktualumą net nepradėsiu kalbėti. Žmonėms „įkraunamas“ nežmoniškas kiekis informacijos, nepaaiškinant nei, kam to reikia, nei
ką su ja daryti. Manau, kad labai svarbu išmokyti spręsti ne uždavinius, bet problemas. Taip
pat svarbu išmokyti dirbti komandoje. Kaip per
egzaminą patikrinti žmogaus sugebėjimą dirbti komandoje? Bėdos ne tik mokyklose, bet ir
universitetuose… Žodžiu, sistema tikrai netobula, ir turbūt vienintelis būdas joje egzistuoti
yra toks – prisiimti asmeninę atsakomybę, sąmoningai mąstyti, ko nori ir kaip to pasiekti.
Jūsų palinkėjimas Gabijai...
Gabija, linkiu sulaukt šimto metų! Saugok savo mokytojus bei kitus darbuotojus ir
mylėk savo mokinius.
Parengė Gabrielė Kuzmickytė, IV D

Mūsų mokytojai
Tęsiame savo jau tradicinę rubriką.
Šįkart Jums siūlome pažintį su mūsų lietuvių kalbos mokytoja Rita Leleiviene.
Kas paskatino Jus rinktis būtent šią
profesiją? Ar niekada nesigailėjote savo
pasirinkimo?
Aš gimiau mokytojų šeimoje. Mama
buvo prancūzų kalbos mokytoja, o tėvelis
mokė pradinukus. Viskas vyko tiesiog savaime. Mokytojo profesija visada buvo šalia. Patiko literatūra, daug skaičiau, rašiau straipsnius į rajoninį laikraštį. Todėl baigusi vidurinę
mokyklą gerai žinojau, kur toliau mokytis. Ar
aš gailiuosi, man net nekilo toks klausimas.
Ar didelę reikšmę Jums turi Mokytojo dienos šventė? Ar švenčiate šią šventę?
Visų profesijų žmonės turi tokią dieną. Mes, mokytojai, švenčiame savo šventę
auksinį rudenį, kai medžiai pasipuošia įvairiaspalviais lapais, o žmogaus siela įsilieja į
prabėgančio laiko vitražus.
Kokią savo pamoką galite pavadinti
gera, pavykusia?
Geros pamokos metu vyksta dialogas
tarp mokinio ir mokytojo. Tik tada mokiniai
maksimaliai išmoksta per pamoką, o popamokinį laiką gali skirti savo asmenybės augimui.
Koks Jūsų, kaip mokytojos, pats
didžiausia noras, galbūt svajonė?
Tikriausiai donkichotiškas – noriu, kad
mokiniai rašytų be klaidų...
Idealus mokinys? Koks jis?
Smalsus, kuriam žodis ,,nežinau“ padeda eiti žinojimo / pažinimo keliu.

Parengė Gaudimantė Ušinskaitė, 7 c
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Rugsėjis – mėnuo, primenantis apie lavinimosi svarbą
Rugsėjo mėnesį pažymima ne tik Rugsėjo 1-oji, Mokslo ir žinių
diena, bet ir tiesiogiai su šia švente susijusi Tarptautinė raštingumo diena
(rugsėjo 8 d.). Apie tai, kaip supranta raštingo žmogaus sąvoką,
paklausėme kelių savo mokinių.

Klausimai
1. Kas, Jūsų nuomone, yra raštingas žmogus?
2. Kaip manote, kiek tokių žmonių yra Lietuvoje?
3. Kaip galima pakelti žmonių raštingumo lygį?
Atsakymai:
1.Gildė, 8 b: Manau, kad raštingas žmogus yra tas, kuris yra išsilavinęs, moka skaityti,
rašyti ir panašiai.
Luka, II a: Raštingas žmogus yra žmogus, kuris daug skaito, geba sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis tiek žodžiu, tiek raštu, nedaro gramatinių klaidų.
Martynas, 7 kl.: Aš manau, jog raštingas žmogus tai tas, kuris yra kūrybingas, kuris sugeba rašyti įtraukiančius pasakojimus ir jais sudominti ne vieną skaitytoją.
2.Gildė: Manau, kad Lietuvoje protingų ir raštingų žmonių yra daug, beveik visa Lietuva,
nebent labai nedidelis procentas žmonių yra neraštingi.
Luka: Manau,kad tokių žmonių Lietuvoje yra 60–70%.
Martynas: Manau, kad tokių žmonių yra žymiai daugiau, negu atrodo, tačiau dauguma bijo
parodyti savo kūrybą viešumoje.
3.Gildė: Reikia suteikti galimybę visiems vaikams eiti į mokyklą.
Luka: Pakelti žmonių raštingumo lygį gali mokykla, knygos.
Martynas: Tai priklauso nuo paties žmogaus. Jeigu žmogus bus tinginys, tai jo raštingumo
neišmokysi. Bet jeigu žmogus nėra tingus ir nori būti raštingas, manau, kad tokiam reikėtų skaityti
kuo daugiau knygų, rašyti kuo daugiau rašinių. Taip kuo toliau, tuo labiau gerės žmogaus
raštingumo lygis.
Parengė Vaiva Vaitkevičiūtė, 8 b
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Asmeninio
laiko ratas:

„...reikia vertinti kiekvieną
akimirką.“

Niekas nėra amžinai jaunas. Žmogaus gyvenimo laiko ratas nuolat sukasi. Svarbu, kad jis
į gyvenimą įsuktų kuo daugiau laimės ir išminties. Spalio 1 d. – Tarptautinė pagyvenusių žmonių
diena. Šie žmonės gyvena šalia mūsų, su mumis. Savo gyvenimo patirtimi pasidalinti paprašėme
kelių senjorių.

Koks įsimintiniausias Jūsų vaikystės įvykis?
Senjorė Jaronima: Aš labai gerai pamenu, kaip žaisdavau su lėlėmis, kurias pačios darėmės iš skuduriukų, taip pat žaidėme
namus.
Senjorė Zita Balčiūnienė: Įsimintina
viskas, kas vyko vaikystėje, tai ir pasivažinėjimai rogutėmis nuo kalnų žiemą, žvejojimas
upelyje, pasiplaukiojimas ant ledo lyčių ir daug
visokių kitų dalykų prasimanydavome (juk nebuvo telefonų ir visokių išmaniųjų technologijų).
Senjorė Marija Korzeniauskienė:
Mano įsimintiniausias įvykis buvo prieš
septyniolika metų. Mirus vyrui aš ieškojau veiklos, kuri mane džiugintų, todėl įstojau į Mo-

ters užimtumo centro chorą. Su tuo choru mes
turėjome labai įdomią kelionę: per trylika dienų
aplankėme aštuonias šalis: Lenkiją, Vokietiją,
Austriją, Prancūziją, Ispaniją, Italiją, Slovakiją,
Čekiją. Man ten taip patiko, kad visus jausmus
ir įspūdžius važiuodama autobusu aprašiau
savo dienoraštyje.
Ar turite artimųjų? Ar dažnai su jais
matotės?
Senjorė Jaronima: Turiu, gyvenu su
jauniausia dukra, o kitos dažnai apsilanko su
šeimomis.
Senjorė Zita Balčiūnienė: Taip, turiu
dvi dukras – Ramunę ir Giedrę, du žentus ir
tris anūkus. Esu našlė. Ramunė su šeima gyvena Vokietijoje, su jais matomės retai. Giedrė
LAIKO BALSAS
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su šeima gyvena Vilniuje, bet ir su jais matomės retokai, nes visi užsiėmę savais reikalais.
Senjorė Marija Korzeniauskienė: Su
anūkais matomės rečiau, nes anūkė dirba
Londone, o anūkas Kaune. Mano dukra gyvena kitoje gatvės pusėje, ji turi savo šeimą ir yra
užsiėmusi, tačiau randa laiko mane aplankyti
bent du kartus per savaitę.
Kaip dabartiniame gyvenimo periode verčiatės finansiškai?
Senjorė Jaronima: Gana gerai ir, nors
mano pensija ir labai nedidelė, sugebu pasirūpinti savimi.
Senjorė Zita Balčiūnienė: Finansiškai
kol kas gerai, nebadauju. Gaunu pensiją. Turiu
kitų pajamų.
Senjorė Marija Korzeniauskienė: Galima sakyti, kad vidutiniškai, nes mano pensija
yra 340 eurų. Aš dirbau mokytoja visą savo gyvenimą.
Kaip manote, ar yra pakankamai veiklų senjorams? Ar jos lengvai prieinamos?
Senjorė Jaronima: Yra gana daug veiklų pagal kiekvieno poreikius ir, jeigu turi sveikatos, tikrai gali ką nors susirasti.
Senjorė Zita Balčiūnienė: Kadangi
gyvenu kaime, tai veiklos senjorams čia nėra
daug. Kartais vyksta renginiai, koncertai. Organizuojamos ekskursijos.
Senjorė Marija Korzeniauskienė:
Taip, prieinamos pakankamai lengvai. Aš dalyvauju Žvėryno „Bočių“ sąjungos veikloje, kiekvienas rajonas turi tokį senjorų centrą. Tuose
centruose vyksta įvairiausių užsiėmimų: organizuojami chorai, šokiai, vyksta parodos ir
t.t. Netrukus dalyvausiu pagyvenusių žmonių
šventėje Vilniaus įgulos karininkų ramovėje.
Kaip leistumėte laisvalaikį, jeigu
Jūsų niekas neribotų?
Senjorė Jaronima: Vaikščiočiau pas
draugus, pati važiuočiau pas artimus, nukeliaučiau prie jūros.
Senjorė Zita Balčiūnienė: Jeigu neribotų finansinės galimybės, daugiau keliaučiau, vykčiau pailsėti į sanatorijas.
Senjorė Marija Korzeniauskienė: Jeigu man leistų sveikata, tai aš ir toliau lankyčiau
chorą, nes dainavimas man teikia didžiausią
džiaugsmą.
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Kokie yra dabartinio Jūsų gyvenimo
privalumai? O sunkumai?
Senjorė Jaronima: Didelis privalumas
yra, kad galiu daryti, kepti ką nors tuo metu, kai
noriu, o ne tada, kai darbo nėra.
Senjorė Zita Balčiūnienė: Dabar jau
nedirbu. Neturiu jokių įsipareigojimų. Pradėjau
skaityti knygas, sportuoti. Mėgaujuosi gyvenimu, susitinkame su draugėmis paplepėti. Kol
nėra sveikatos problemų, tai ir sunkumų nėra.
Senjorė Marija Korzeniauskienė: Didelis privalumas – stiprybė ir sveikata, nes kai sulauki tokio amžiaus, tai svarbiausia yra sveikata.
Ar pritariate nuomonei, kad reikia gyventi šia diena, šia minute?
Senjorė Jaronima: Taip, pritariu, nes rytojaus gali ir nesulaukti, tai reikia džiaugtis tuo,
ką turi dabar.
Senjorė Zita Balčiūnienė: Nemanau,
kad reiktų taip gyventi, nes nė vienas nesame
užtikrinti dėl ateities. Nežinome, kas bus rytoj,
gal neteksime darbo, sveikatos ar nutiks kokios
nelaimės. Vis galvojame, kaip bus ateityje, nors
jos gal ir nedaug beliko.
Senjorė Marija Korzeniauskienė: Taip,
tokiame amžiuje tai būtina, nes reikia vertinti
kiekvieną akimirką.
gui?

Ką galėtumėte patarti jaunam žmo-

Senjorė Jaronima: Patariu gerai mokytis ir stengtis siekti kuo daugiau mokslo, kad turėtų gerą darbą ir ateitį.
Senjorė Zita Balčiūnienė: Man atrodo,
kad savo gyvenimą jaunas žmogus turi pradėti
planuoti, modeliuoti kuo anksčiau. Suplanuoto
tikslo sistemingai siekti. Pasirinkti norimą profesiją, gauti svajonių darbą. Gyventi smagiai, įdomiai ir turiningai.
Senjorė Marija Korzeniauskienė: Patarčiau gyventi gyvenimą tokį, koks jis yra, prisitaikyti ir stengtis likti Lietuvoje.
Parengė Ūla Jocytė, Emilija Lukoševičiūtė, 8 b

Mokytojų diena
Forumo teatro renginio, skirto
Gabijos mokytojams, akimirkos
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