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Kalbiname abiturientų auklėtojas
- Kiek metų dirbate savo darbe?- paklausėme
mokytojos L.Žiemienės.
- 16 metų, - atsakė 12a klasės auklėtoja.
- Nuo kelintos klasės Jūs pradėjote auklėti savo
auklėtinius? Ar iš pat pradžių Jūs gerai su jais
sutarėte? Ar tam reikėjo laiko?
- Kai auklėtiniai buvo 4-oje klasėje, mes, būsimos trys auklėtojos, ėjome į „žvalgytuves“. 4a
mokiniai pasirodė linksmiausi, 4b - draugiškiausi, o 4c - rimčiausi. Man teko auklėti rimčiausius.
Jie buvo labai darbštūs, aktyvūs pamokose ir
užklasinėje veikloje. Labai gerai sutarėm iki 9-os
klasės. Aštuntoje klasėje iš trijų klasių liko dvi,
prie mūsų prisijungė dalis 7a klasės mokinių. Devintoje klasėje visi apsidairė ir pamatė, kad liko
patys linksmiausi ir nutarė moksluose padaryti
pertrauką. Visi tapo labai „nepriklausomi“. Tada
prasidėjo pirmieji mūsų nesutarimai, bet viską
pavyko išspręsti taikiai. Nuo tol iki dabar gyvename draugiškai.
- Ko labiausiai pasiilgsite iš savo auklėtinių?
-Visų labai pasiilgsiu ir lauksiu, kad mane aplankytų.
- Ar turite kokį nors bendrą prisiminimą su savo
auklėtiniais, kurio niekada nepamiršite?
- Prisiminimų tikrai daug, bet kažkodėl vis prisimenu įdomų įvykį prie Daugų ežero,- paslaptingai atsakė dvyliktokų auklėtoja.
- Ko norėtumėte palinkėti savo auklėtiniams
baigus mokyklą?
- Linkiu, kad būtumėte geri, laimingi ir teisingi,
o, kurdami Lietuvos ateitį, savo tvirtą nuomonę
ir užsispyrimą panaudotumėte geriems tikslams.
Myliu jus.

-Kiek metų dirbate savo darbe?
-Mokytoja dirbti pradėjau dar studijuodama Vilniaus universitete – tad jau tikrai seniai. O mūsų mokykloje dirbu 16 metų,- atsakė 12b klasės auklėtoja R. Matulaitienė.
- Nuo kelintos klasės Jūs pradėjote auklėti savo auklėtinius? Ar iš pat pradžių Jūs gerai su jais sutarėte?
Ar tam reikėjo laiko?
- Su dabartiniais auklėtiniais susipažinau, kai jie buvo šeštokai. Jų auklėtoja Jolita Račkauskaitė išvyko
dirbti į kitą mokyklą, tad teko pamažu susipažinti su įdomiais, kūrybingais, turinčiais savo nuomonę,
aktyviais visose srityse šeštokiukais. Pradžia nebuvo sklandi, nes vaikai liūdėjo dėl buvusios auklėtojos,
bet po kelių mėnesių, po pirmųjų išvykų ir klasės vakarėlių suradome bendrą kalbą. Išsirinkome klasės
aktyvą, pradėjome rašyti metraštį ir kurti bendrą klasės ir mano, kaip auklėtojos, istoriją. Visada džiaugiausi, kad turiu aktyvių, protingų, darbščių, smalsių pagalbininkų
būrį.
- Ko labiausiai pasiilgsite iš savo auklėtinių?
-Dar kol kas neišsiskyrėme, bet nujaučia mano širdis, kad tikrai ilgėsiuosi visų – per
tiek metų gerai su kiekvienu susipažinau, su kai kuriais itin puikiai bendraujame,
galiu bet kada kreiptis, paprašyti pagalbos, idėjų ir žinau, kad galiu pasitikėti, kad
bus viskas atlikta. Nuoširdžiai tikiu, kad tas ryšys nenutrūks ir jiems palikus mokyklinį suolą.
-Ar turite kokį nors bendrą prisiminimą su savo auklėtiniais, kurio niekada nepamiršite?
- Oi, prisiminimų daug... Net sunku kurį nors vieną išskirti. Žinau, kad tikrai prisiminsime visi, kaip šventėme kelerius metus iš eilės šeimos šventes: auklėtiniai patys
vedė koncertus, šoko, grojo, deklamavo, dainavo. Netgi vykome filmuotis į žaidimą
„Lietuvos tūkstantmečio vaikai“. Vėliau nutiko taip, kad 8 klasėje iš trijų klasių buvo
sudarytos dvi. Tad vėl laukė iššūkis, kad vaikai susidraugautų, visiems užtektų dėmesio ir vietos po saule. Visada atmintyje išliks kai kurios kelionės, pvz. į Palangą, Molėtus, poilsis prie Dusios ar Raudondvario sodyboje. Keliavome tikrai nemažai... Žinoma, labai džiaugiuosi netikėtais laimėjimais: su Gabriele Kavaliauskaite laimėjome kelionę į Briuselį ir kitus Europos miestus, su
Gabriele Vitkauskaite – prabangią išvyką į Taliną. Per tiek metų auklėtiniai daugybę kartų stebino mane...Kaip jie moka vaidinti,
šokti, dainuoti, o kaip tvarko mokyklos aplinką! Be abejo, neužmiršiu pasirengimo Paskutinio skambučio šventei pernai, kai jie buvo
11-okai, šiemetinio šimtadienio šėlsmo. Beje, jei auklėtiniai savo gimtadienio proga dovanų norėtų šokolado – visada lauksiu.
-Ko norėtumėte palinkėti savo auklėtiniams baigus mokyklą?
-Palinkėsiu, kad išskridę iš mokyklos kiekvienas iš auklėtinių pagautų savo laimės paukštę. Tegu ne iš karto, tegu įdėjus nemažai
pastangų, bet užtat sukaupus neįkainojamos patirties, įgijus artimų draugų, jaučiant meilę ir palaikymą, atsistojus tvirtai ant kojų
ir neabejojant, kad laimė yra pelnyta.
Jūs man labai svarbūs.
Interviu parengė Ieva Mitkutė ir
Meda Katauskaitė
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Mes augom, augom
ir užaugom...
draugiški nuo
a iki b...
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Linkiu mokyklai tobulėti ir
gražėti, kad sugrįžus po kelerių
metų pasitiktų nauja, gera mokykla.

Ne visada
reikia būti pirmūnu,
bet visada reikia
būti žmogumi.
Silvija

Iveta

Vienu zuikiu - du šūviai !

Gabrielė

Privalomą 12-tos klasės literatūrą pradėkite skaityti nuo 5-tos klasės., vis tiek viskas liks paskutinei
dienai...
Indrė

Linkiu jėgų ir
valios mokytis, nes
dvyliktoje klasėje
jauti, jog „degi‘...
Gabrielė K.

Linkiu, kad gimnazija ilgai stovėtų, nesugriūtų.
Ernestas

Geras išmanymas
bus bevertis, jei nesistengsite gerai dirbti.
(P. Siras)

Linkiu, kad visi gerai
mokytųsi ir neliūdėtų.
Tomas

Jonas
Linkiu mokyklai būti
geriausia mokykla Kaune!
Rasa

Vieni žmonės gyvena ir
mokosi, kiti - tiktai gyvena.
Emutė

Noriu kuo greičiau pabaigti
gimnaziją ir išlaikyti kuo geriau
egzaminus.

Jaunius

L a i m ė s ,
džiaugsmingų metų
gyvenime, kad niekada nuo veido nedingtų
šypsena.
Lina

Sėkmės!
Gytis

Mokyklai linkiu tęsti gražius darbus, išlikti ta mokykla,
kurioje yra gera būti kasdien .
Linkiu kasmet sulaukti vis
daugiau mokinių , o sau palinkėčiau įstoti į norimą specialybę
ir atrasti savo gyvenimo kelią.

Linkiu visiems
draugiškos klasės, gerų
pažymių, noro mokytis,
gero laiko mokykloje.
Gintarė

Visiems palinkėčiau atrasti
gyvenimo kelią, siekti savo tikslo ir
niekada nepasiduoti. Reikia tik noro
ir pastangų... O gimnazijai linkiu
toliau gyvuoti ir nepamiršti tradicijų.

Kristina

Gabrielė V.

Draugų be kaukių, vaikiško juoko ir tikrų
ašarų. Duoti ir gauti, aukotis ir siekti, naiviai tikėti
stebuklais. To, ką galima jausti, bet neįmanoma apsakyti žodžiais.
Vaida

