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Auklėtiniai palieka erdvės tobulėti
Kalbiname 12a klasės
Sandrą Žydaitienę

auklėtoją

kos patirtos su kitomis auklėtojomis. Man liks
prisiminimai apie jau rimtus, labai jautrius ir
nuoširdžius jaunuolius.

Kaip sekėsi priprasti prie naujų auklėtinių?
Klausimas retoriškas. Priklauso nuo to, kaip
supranti, kas yra sunku. Bet kokį žmogų norėdamas pažinti ir priimti, turi įdėti pastangų. O pastangų skirti visada sunku bet kokiam darbui. Vadinasi, geriau kalbėkim apie tai, ar lengva buvo
susipažinti su naujais auklėtiniais. Tikrai ne. Viena auklėtinė man neleis meluoti, nes dar pačioje
mūsų pažinties pradžioje jai ir prasitariau, kad
labai džiaugiuosi jos nuoširdumu ir betarpišku
bendravimu. Su kitais buvo kur kas sunkiau. Dabar jau žinau, kad taip jie tikrino, kiek naujai
iškepta auklėtoja tvirto būdo. Įtikinau, visgi žemaitė .

Ar labai sunku auklėti auklėtinius?
Ką reiškia auklėti? Tikriausiai atsakymas aiškus – būti nuolat šalia. Juk auklėja ir tėvai. Tik
auklėtojais mes jų nevadiname. Kadangi mokytojų negalime vadinti tėvais, vadinasi, jiems
reikia kito apibūdinimo. Vadinasi, tėvai ir auklėtojai atlieka panašias funkcijas. Galėtume diskutuoti, kam paprasčiau... Bet kokiu atveju, visi
sutiksime – tėvų pareiga šventa. Tėvus gerbiam
ir saugom iki paskutinės minutės. Į auklėtoją
žiūrime kur kas paprasčiau. Jeigu ne tas, tai
kitas... Tik prisirišti prie žmogaus ne taip lengva. Ne taip lengva atverti duris ir pasikviesti
vidun. Suskausta, kai esi netikėtai išprašomas.
Taip, gerai auklėti labai sunku. Rizikuoji širdies
ramybe.

Koks buvo įsimintiniausias įvykis su dabartiniais jūsų auklėtiniais?
Paskutinė Šimtadienio programa!!! Tiksliau, muKokia buvo priežastis, dėl kurios dažzikinis popuri. Kaip džiaugiausi jų kūrybiškumu ir
niausiai nesutardavote su savo auklėtiniais?
drąsa. Žinojau, kad dainavimas jiems didžiausias
Na, priežasčių nepasitenkinimui norėdamas
iššūkis. Vis dėlto jie įrodė, kad neįveikiamų iššūgali surasti nesunkiai. Pavėluota, neišmokta,
kių nebūna, jeigu tik yra bendraminčių ir nestopamiršta, nepadaryta... Argi ne visiems pasikoji kūrybiškumo.
taiko? Bet gal tai ne pyktis. Man apskritai suLabai gaila, bet laiko patirti tokių nepamiršdėtinga įsivaizduoti, ką reiškia pykti... Taip, aš
tamų, paširdžius kutenančių įvykių mums buvo
galiu susierzinti, galiu paburbuliuoti, moralą
pagailėta... Ir ką nors dėl to kaltinti būtų kvaiskelti, bet tai ne pyktis! Gal dar išmoksiu - šie
la... Žinoma, galėčiau minėti ne vieną kartu orgaauklėtiniai palieka erdvės tobulėti.
nizuotą renginį (Šimtadienį, Rugsėjo 1-ąją, Mokytojų dieną ir kt), bet labai pritrūko nakties Ar sunku išleisti auklėtinius į savarankišką
prie laužo, pamestos kuprinės ar paslėptų sport- gyvenimą?
bačių, bendros klasės dainos ar auklėtojos
Tikrai ne!!! Žinoma, jeigu kalbame apie emocinį
„klyčkos“... Tikiu, kad tokios ir panašios akimir- sunkumą. Juk jie nenumiršta, jie tik keičia sa-

vo gyvenimo būdą,
įpročius. Net neabejoju, kad prieš
akis laukia tūkstančiai nepakartojamų
akimirkų, kalnai naujų žmonių, pažinčių
ir galimybių. Aš labai labai džiaugiuosi, kad šis etapas
gimnazijos suole jau
įveiktas. Na, beveik
įveiktas. Egzaminai jau tikrai nebus kliūtis, kuri galėtų sustabdyti šį procesą. Žinoma, norisi
linkėti, kad jie nutiestų šviesiausius ir lengviausius kelius į ateitį. Ir kad primintų kelią
atgal. Pas tuos žmones, kurie padėjo tada, kai
labiausiai reikėjo.
Išsiskyrimas visada graudina. Bet viltis, kad
tik trumpam, tik laikinai, - visada teikia optimizmo. Noriu būti optimistė!

Ar jūsų buvę auklėtiniai aplanko jus ? Ar
tikitės, kad dabartiniai auklėtiniai užsuks
aplankyti?
Žinoma. Norėčiau, kad dažniau. Gal net reikėtų renginio, specialiai skirto išėjusiems mokiniams. Štai imsim su 70-tos laidos abiturientais ir sukursim naujas tradicijas. Manau, jie
sutiks su paskutine auklėtojos išmone.
Kalbino Rugilė Kuokštytė
ir Indrė Stralkutė
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Abiturientai,
Nuo 2012 metų rugsėjo, kai suėjome į vieną kelią eiti per gyvenimą, praėjo aštuoneri metai. Tada buvome 5 B klasė: jūs, neseniai atsisveikinę su mokytoja Raimonda Salickiene, ir aš – jūsų auklėtoja. Netrukome vieni kitus pažinti, išmėginti, nevengėte nei pradžiuginti, nei įskaudinti... Prisimenate? Gal taip augote, mokėtės?
Mokėtės draugauti, bendrauti, siekti tikslo, priimti vienas kitą, nemeluoti, neskriausti, neskaudinti... Bėgo dienos, metai, vieni kitus keitė
įvykiai, nuotykiai, potyriai... ne kiekviena diena buvo lyg šventė, bet...
šiandien jau beveik pasimiršo tai, kas liūdino, skaudino, o kartais net
žeidė.
Nepasimiršo ir tikriausiai liks atminty klasės valandėlių šurmulys,
šventės, išvykos, šilti birželio vakarai Vanagų vienkiemyje, berniukų
kūrenamo laužo šiluma, mergaičių krykštavimai, paparčio žiedo ieškojimas. Nepasimirš pasivaikščiojimas Prienų miškuose vieną lietingą
rudens dieną, ilgai planuota ir laukta kelionė į Nidą, abiejų – A ir B –
klasių bendra išvyka į Birštoną, žaidimai ir pokalbiai beveik iki ryto
sodyboje, kurios, pasirodo, jau seniai mums pavydėjo A klasė ... Liko
atminty jūsų dar vaikiškai smalsios akys, kartais žvelgiančios drąsiai,
o kartais kažkodėl nusuktos į šalį... Pokalbiai su tėvais, socialine pedagoge, išpildyti ir neišpildyti pažadai...
Keitėsi veidai, vardai, vieni ateidavo į klasę, kiti išeidavo... Keitėsi
norai, tikslai... Keitėtės ir jūs. Norėtųsi tikėti, kad išmokote paties
svarbiausio – būti žmogumi... Ir palinkėti norisi: nebijokite šalia jūsų
esančiam žmogui parodyti savo gebėjimo būti žmogumi, tuomet jūsų
pasirinktas kelias, ateities planai, pasiekimai bus jūsų pačių laimės ir
džiaugsmo šaltinis.
Buvusi auklėtoja Gitana Kutkienė

Įdomu, kokie dabartiniai abiturientai buvo
pirmokai? Viena iš pirmųjų 70 laidos abiturientų mokytojų Aušra Morozienė pasakoja,
kad visada sulaukusi pirmokų klausia: „Kaip pavyks mums susidraugauti?“ Pamena, kad pirmaisiais mėnesiais vaikai dažnai mokytoją vadindavo mama, močiute ir mokytoja. „Mokėmės
visi kartu“, - pamena pedagogė. Pirmoji mokytoja džiaugiasi, kad su mokiniais labai daug keliavo, kelionės padėjo susidraugauti, pažinti vieniems kitus. Aušra Morozienė su šypsena prisimena vaikų kūrybiškumą, linksmumą, išmintį ir
nepaprastą humoro jausmą.
Visiems buvusiems mokiniams
pradinių klasių mokytojos linki
sėmės ir išlikti nuoširdiems.
Gabija Jurošiūtė

Linkiu visiems sėkmingai išlaikyti egzaminus,
būkite laimingi.
Auklėtoja Leila Žiemienė
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Šiais metais taip netradiciškai viską tenka užbaigti, su savotiškomis šventėmis, savotiškais kartojimais egzaminams, bet galbūt tai,
ką patyrėm ir patirsim dar iki visų egzaminų,
leis mums lengviau susidoroti su kitais sunkumais ateityje. Ir linkiu ateinančioms laidoms
tikrai užbaigti ne taip kaip mes, o 71 laidai išvis linkiu pabaigti dvigubai stipriau, garsiau, ir
atšvęsti už mus.

Eva

Palinkėčiau
mūsų
mokyklai nenustoti augti, tobulėti ir gražėti, o jaunesniems tikėti savimi ir nenustoti siekti, o dar labiau save
spausti, kad norai ir svajonės išsipildytų.

Lukas

12 metų praleistų šioje
mokykloje man visą gyvenimą
išliks kaip vieni iš pačių gražiausių ir įdomiausių metų, tad
ir ateities kartoms linkiu, kad
mokykloje pasisemtų ne tik
žinių, tačiau ir be galo daug
gražių prisiminimų.
Gabrielė

Siekis žmogų lydi nuo mažų dienų. Linkiu kiekvienam susikurti tokį tikslą, kurio
siekti bus nelengva, bet verta - tiek mokyklos suole, tiek ir gyvenimo kelyje.

Karolina

Kaip linksma spausti rankoj atestatą,
Nors teks palikti klasę, suolą ir draugus.
Draugai rytoj jau bus išsiblaškę po pasaulį.
O klasė? Klasė - jau kitų.
Todėl linkiu nepamiršti klasės draugų, mokytojų ir pačios mokyklos, kurioje praleidome tiek daug savo laiko. Visgi
mokykloje mes išmokome daug ko: įgijome neįkainojamos patirties ir patyrėm labai daug įvairių emocijų, todėl, kad ir kaip
patiktų ar nepatiktų metai, praleisti mokykloje, turime juos
vertinti.
Emilija

Jeigu mūsų 70-oji dvyliktokų laida išgyveno ne tik daug streso, įtampos ir nerimo keliantį
egzaminų laikotarpį, karantiną ir neleido jokioms
kliūtims sustabdyti nuo tikslų ir svajonių siekimo, tai ir visiems noriu palinkėti to paties, kad
taip pat atkakliai ir ryžtingai siektumėte savo
svajonių neleisdami niekam jūsų sustabdyti.
Inesa
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