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Teks mokytis visą gyvenimą... 

Kalbiname IVa klasės auklėtoją 
Virginiją Martinkienę 
 

   Ar pamenate, koks buvo pirmasis įspū-
dis, kai susipažinote su savo auklėtiniais? 
 
Savo gyvenimą mes kuriame patys, vadinasi,  
į savo aplinką pritraukiame tam tikrus žmo-
nes ir situacijas. Taip jau nutiko, kad  prieš 
tapdama jų auklėtoja jau ne vienerius me-
tus jiems dėsčiau etiką ir rusų kalbą. Grei-
tai  supratau, kad likimas man lėmė arti-
miau pabendrauti su puikiais jaunais žmonė-
mis. 
 
  Kokio įvykio, susijusio su jūsų auklėti-
niais, tikrai niekada neužmiršite? 
 
Tokių neužmirštamų įvykių  buvo daug. Apie 
blogus nekalbėsiu, o kaip vieną iš maloniau-
sių prisimenu mūsų vakarojimą kaimo turiz-
mo sodyboje. Visi laikėsi duoto žodžio ir 
nebuvo jokių problemų. Šito aš tiesiog nesi-
tikėjau. 

 
  Kuo ši abiturientų laida skyrėsi nuo 
ankstesnių? 

 
     Visos abiturientų laidos skirtingos. Šie 
auklėtiniai buvo meniškos prigimties. Mėgo 
šokti. Šokiai jiems buvo tarsi mažos atos-

togos nuo kasdienio streso, kurį teko patir-
ti šios pandemijos ir nuotolinio mokymo me-
tu.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ar buvo sunkumų auklėjant dabartinius  
abiturientus? Jei taip, kokių? 
 
Sunkumai buvo susiję su susiklosčiusia si-
tuacija pandemijos metu. Gyvo bendravimo 
trūkumas labai jautėsi. Laisvalaikį pasig-
lemžė kompiuteriniai žaidimai. Kažkur din-
go motyvacija, atsirado abejingumas pasi-
rinktiems egzaminams. Daug problemų dėl 
vakcinacijos. Čia kiekvienas turėjo savo 
nuomonę ir poreikius, į kuriuos reikėjo at-
sižvelgti. 

 
 Ar sunku bus išsiskirti su mokiniais? 
 
Liūdna buvo, kai auklėtiniams nesisekė ir 

labai džiaugiausi dėl jų pergalių. O dabar 
atėjo laikas juos išleisti į platesnį kelią, 
kuris tikriausiai nebus  vien rožėmis klotas. 
Išsiskirti nesunku, nes žinau, kad jiems 
viskas bus gerai ir mes dar pasimatysime. 

 
 Ko norėtumėte savo auklėtiniams palinkė-
ti išlydėdama juos į kitą gyvenimo eta-
pą? 

 

 Linkiu labiau vertinti tuos žmones, kurie 
yra šalia. Nebijokite klysti, nesureikšmin-
kite savo klaidų. Ir žinokite, kad išsilavini-
mas yra turtas, kuris bus su jumis, kad ir 
kur bebūtumėte. Mokykitės visą gyvenimą 

     Kalbino Mingailė Arminaitė 
         . 

    



   

    Kalbiname IVb klasės auklėtoją Ingridą Skrodenienę. 

  Ar pamenate, koks buvo pirmasis įspūdis, kai susipažinote su 
savo auklėtiniais? 
 
 Buvau truputėlį sutrikusi, kai sužinojau, kad turėsiu auklėtinius. 
Tai nutiko jau prasidėjus mokslo metams.  Teko susimąstyti, ar 
sugebėsiu būti ne tik socialinė pedagogė, bet ir auklėtoja.  

  Kokio įvykio, susijusio su jūsų auklėtiniais, tikrai niekada 
neužmiršite? 
 
   Labai smagu prisiminti keliones su savo auklėtiniais, repeticijas 
ruošiant šimtadienį ir paskutinį skambutį. Bendravimas neforma-
lioje aplinkoje kiekvienam padėjo atsiskleisti, vienam kitą pažinti.  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Kuo ši abiturien-
tų laida ypatin-
ga? 

 
   Ši laida buvo 

išskirtinė, nes 
kiekvienas mano 
auklėtinis ypatin-
gas. 

 
  Ar buvo sun-
kumų auklėjant 
dabartinius abiturientus? Jei taip, kokių? 
 
Sunkiausia buvo bendrauti su auklėtiniais telefonu, kadangi be-
veik dvejus metus teko mokytis nuotoliniu būdu. Trūko įprastų at-
virų pokalbių, pašmaikštavimų. 
 

  Ar sunku bus išsiskirti su mokiniais? 
 
 Žinoma, kaip tikroms mamoms sunku į gyvenimo kelią išleisti savo 
vaikus, taip ir klasių vadovams sunku išlydėti auklėtinius. Atrodo, 
kad duotų patarimų vis per mažai… Ko gero, ne veltui sakoma, kad 
klasės vadovė lyg antroji mama. 
 

  Ko norėtumėte savo auklėtiniams palinkėti išlydėdama juos į 
kitą gyvenimo etapą? 

 
    Norėtųsi jiems palinkėti užsibrėžti aiškius gyvenimo tikslus ir jų 

kryptingai siekti. Būtina suprasti ir tai, kad ne egzaminų rezulta-
tai lemia ateitį, tad kam nors nepasisekus nereikia nukabinti no-
sių, o toliau tiestis kelią į sėkmę.  

 
 Kalbino Urtė Raudoniūtė 

 

Tieskit kelią į sėkmę... 
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Linkiu ateinančioms kartoms mo-
kykloje patirti pačių smagiausių ir 

prasmingiausių akimirkų. 
 

Vilija 

71 laida dvyliktoje klasėje 
daugiausia mokėsi nuotoliniu 

būdu. Buvo liūdna nesimatyti su 
draugais. Bet nepaisant jokių 

sunkumų linkiu visiems būti 
linksmiems, džiaugtis, nepasi-

duoti ir mokytis. 
 

Andrius  

Kitoms kartoms noriu palin-
kėti išlikti dorais žmonėmis, ne-
pabūgti egzaminų ir neprarasti 

optimizmo. Mokykliniai metai nėra 
pats didžiausias gyvenimo sunku-

mas,     
Brigita 

Esu dėkinga gimnazijai, mokytojams, kla-
siokams už tai, kad daug ko išmokė, parodė 

gera ir bloga, ugdė mane. 
  

Gabija 

Gimnazijos laikraščio komanda:  
Indrė Stralkutė, Vakarė Lukrecija Galinytė, Mingailė Arminaitė, Urtė Raudoniūtė, Oresta Arbašauskaitė, Miglė Titovaitė, 
redaktorė Reda Janušauskienė, koordinatorė Renata Matulaitienė  

Linkiu surasti gyvenimo 
tikslą, kurio siektumėte. Nepa-

mirškite 71-osios laidos! 
 

Gytė 

„Visa , kas praeina/ Simbo-
lis tėra.“ J. V. Gėtė 

Prisiminkim, kad viskas, kas 
nutinka mokykloje:  pokštai su 
draugais, galbūt atrodantis  
košmariškai sunkus kontrolinis 
ar kita, prabėgus kuriam laikui 
kels tik juoką ir gerus atsimini-
mus. 

  
Karina 

Neapleiskite moks-
lų ir siekite savo tikslų! 

 
Tajus 

Linkiu būsimiems abiturientams 
skaityti, kad nebūtų sunku per egzami-
nus. Be to, atšvęskite paskutinį skam-

butį su griausmu! 

 
Judita 


