Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazijos laikraštis

2018 m. spalis

Nr.8

Brangieji mūsų mokytojai, vis grįšime prie jūsų žodžių, kad vilties mums nepristigtų...
Rudens žodžiai supasi voratinkliuos... Tegu šiandien už
juos būna svarbiau tai, ką jaučiame, kas nepagaunama ir nenupasakojama, kas tyliai leidžiasi nuo užsidegusio klevo
viršūnės...
Auksalapiais nuklotu keliu visi skubame į gimnaziją, čia
susitinkame, bręstame, dalijamės, semiamės išminties, kalbame apie dvasingumą... Mokyklos kasdienybės įvykiai
audžia šviesų ir jaukų mūsų bendravimo paveikslą.
Šalia mūsų yra mokytojai... Tikime, kad ir toliau visa
širdimi, visomis jėgomis mylėsime, matysime, girdėsime
vieni kitus...
O šiandien nuoširdžiai sveikiname jus visus profesinės
šventės proga ir džiaugiamės akimirkos dovana... BŪKITE
ir toliau ŠALIA, kad patikėtume, jog gyvenimas gali
pasiūlyti daugiau nei iki šiol išdrįsome pasiimti...
„Atžalyno“ gimnazijos mokiniai
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Mokytojų dienos šventė – nuostabi proga stabtelėti ir pabendrauti...
Mūsų gimnazijos pirmokai glaudžiasi prie savo auklėtojų, atidžiai įsiklauso į patarimus, yra
smalsūs, todėl nori jas kuo geriau pažinti... Pradedame interviu ciklą.

Ib klasės mokiniai pakalbino savo auklėtoją Ingą Ušinskaitę. Šiame laikraštuke jų ruoštas
interviu. Linkime malonaus skaitymo.
1. Koks buvo pirmasis Jūsų darbas?
Teko dirbti Pakruojo rajono Dervelių pagrindinėje mokykloje vienerius metus tuoj po vidurinės mokyklos baigimo.
2. Kokių didžiausių sunkumų patyrėte karjeros kelyje?
Pradžia buvo nelengva. Baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą žinių bagažą turėjau didelį, tačiau praktikos ne. Kadangi teko dirbti mokyklos bibliotekoje, tad motiniškai mane globojo mokytoja Eugenija Stašelienė, kurios
patarimai buvo aukso vertės.
3. Ar nesigailite dėl profesijos pasirinkimo ?
Būsiu atvira – paskutiniu metu gailiuosi.... Gaila, kad mano mokykliniais
laikais nebuvo įvairesnio profesijų pasirinkimo. Kad būtų buvę taip kaip dabar, būčiau galėjusi rinktis studijas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
4.Kokį linksmiausią įvykį prisimenate mūsų mokykloje?
Įvykių, linksmų nutikimų buvo, tik gal ne visiems jie įdomūs...
Su šypsena prisimenu mūsų mokytojų dalyvavimą švietimo darbuotojų turizmo šventėje, kada mūsų gimnazijos pedagogų
komanda sugalvojo ,,tapti“ muitinės darbuotojais. Į renginį atvykę pirmieji, įkūrėme savo stovyklavietę – muitinę, pastatėme prie įvažiavimo į teritoriją kelio užtvarą ir būdelę, užsivilkome senas, dar sovietinių laikų kareiviškas uniformas ir pradėjome „dirbti“ – tikrinome visų atvažiuojančiųjų dalyvių automobilių bagažines, krepšius. Linksmiausia, kad visi į šventę
atvykę dalyviai klusniai vykdė mūsų nurodymus, nes kito įvažiavimo į teritoriją nebuvo. Kai kurie, iš toli pamatę užtvarą,
stebėjosi, kas čia darosi, galvojo, kad Pakruojo rajone prasidėjo rimti pokyčiai.
5. Ką galėtumėte patarti dabartiniams mokiniams?
Mokiniams linkėčiau tikslingo ir prasmingo mokymosi gimnazijoje.
6.Kiek mokinių laidų išleidote?
Išleidau tris laidas.
7.Koks jūsų nuomone mokytojas yra geras?
Reiklus, gerai išmanantis savo sritį specialistas, kūrybingas, inovatyvus, greitai prisitaikantis prie pokyčių.
8. Kokie Jūsų pirmieji metai mokykloje ir kaip sekėsi sutarti su kolegomis ?
Metai buvo nelengvi, bet įdomūs. Kai kurie buvę mano mokytojai tapo kolegomis. Manau, kad tuo viskas pasakyta.
9. Su kokiais sunkumais susidūrėte ?
Seniai tai buvo... nebegalvoju apie tai...
10. Ar daug reikia tolerancijos dirbant su kitais mokiniais?
O taip! Toleruoju daug ką, bet iki tam tikro laipsnio.
11.Atrodo, kad Lietuvos mokiniams nėra motyvacijos mokytis: žmonės negauna darbo, emigruoja. Kaip paskatintumėte savo mokinius mokytis?
Sunkus klausimas... Bet argi mokiniai klauso mokytojų patarimų? Jie juk viską geriausiai žino...
12. Kokia, Jūsų nuomone, turėtų būti mokykla, kad kiekvienas vaikas joje jaustųsi puikiai?
Tokia kaip ši gimnazija... MANO mokykla, kurioje jau praleidau didžiąją savo gyvenimo dalį.
13. Ar bendraujate su savo buvusiais auklėtiniais?
Taip, bendraujame. Ne taip dažnai, kaip norėtume. Auklėtiniai išsibarstė po visą pasaulį.... Organizuoja klasių susitikimus, į
kuriuos pasikviečia ir mane, brūkšteli žinutę socialiniuose tinkluose.
Nuoširdžiai dėkojame auklėtojai Ingai, kuri mus taip jaukiai priėmė ir papasakojo apie savo gyvenimo kelią, pasidalijo patirtimi.
Mieloji auklėtoja, tegul išmintis, kūryba, pasiaukojimas ir kantrybė puošia Jūsų sielą, nepaliaukite dalytis savo dvasiniais lobiais su mokiniais. Patys šilčiausi sveikinimai Mokytojų dienos proga.
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Su savo auklėtiniai mielai bendravo ir Ia klasės auklėtoja Vida Imanavičiūtė.
1. Kodėl pasirinkote būtent mokytojos profesiją?
Kai buvau maža mergaitė, labai mėgau žaisti „mokyklą“. Pradėjusi mokytis, mielai dar kartą ištaisydavau jau pedagogų peržiūrėtus sąsiuvinius, kontrolinius darbus ir t.t. Būdama paauglė save dažnai įsivaizduodavau dirbančią
būtent mokytojos darbą, todėl nusprendžiau ja tapti. Mokytojos profesiją pasirinkau todėl, kad labai patiko dirbti su vaikais.
2. Koks yra jūsų laisvalaikis?
Laisvalaikiu mėgstu skaityti, spręsti kryžiažodžius, pasidarbuoti darže,
kartais pasivažinėti dviračiu, žinoma, patinka gaminti kažką naujo, skanaus,
o ypač saldaus...
3. Kiekvienas iš mūsų kažkada buvome įsimylėję pirmą kartą. Ar galite
trumpai apibūdinti tą jausmą...
Tikriausiai nėra gražesnio jausmo... Įsimylėjimo ženklai – padažnėja pulsas, linksta keliai, užlieja pozityvumo banga, iš vidaus sklinda šiluma ir t.t.
4. Ką gražaus atsimenate iš savo mokslo – studijų metų?
Studijų metai buvo nuostabūs: daug draugų, vakarėlių, pramogų, kelionių
ir įvairių nuotykių. Ypač įsimintinos vasaros, kurias praleisdavau studentų
būriuose (tais laikais buvo SSB – studentų statybiniai būriai). Po ketvirto kurso du mėnesius dirbau ir poilsiavau Vokietijoje tarptautiniuose studentų būriuose. Žiemos atostogos – tai kelionių metas.
Nepamiršiu ir mokyklos laikų... Tikrai yra ką prisiminti ir kuo pasidžiaugti. Tai puikūs metai.
5. Kokią didžiausią kvailystę esate iškrėtusi?
Buvo tų kvailysčių visokių...

Ic klasės stengiasi susibičiuliauti su savo auklėtoja Daiva Makauskiene...

1. Ar sunku turėti tokius auklėtinius kaip
mes?
Aš dar nepažinau Jūsų, mano auklėtiniai.
Negaliu sakyti, kad sunku ar lengva. Man su jumis įdomu. Stengiuosi „prisijaukinti“ kaip Mažasis princas A. de Sent – Egziuperi knygoje
prisijaukino lapę. Labai tikiuosi, kad būsime
reikalingi vieni kitiems. Ir jūs, ir aš esame žmonės. Tikiu, kad rasime bendrą kalbą.
2. Jei reikėtų apibūdinti savo profesiją trimis
žodžiais, kokie jie būtų?
Vaikas – mokymosi procesas – kompetencija.
3. Ko kiekvieni auklėtiniai jus išmoko?
Gebėjimo keistis, tolerancijos, tikėjimo žmogumi.
Laikraštuką leidžia žurnalistų būrelio korespondentai, jiems padeda mokytoja R. Juknevičienė.
Maketuoja G. Gasiūnienė

Redakcinė kolegija kviečia bendrauti ir bendradarbiauti. Rašykite mums: atzalynas.laikrastis@gmail.com
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