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Kai kas galvoja, kad mokytojo darbas – pavydėtina profesija. Ilgos atostogos, trumpa
darbo diena. Tačiau iš tiesų kasdieninis mokytojo darbas be galo varginantis, nes
mokytojas turi prisiimti atsakomybę už vaiko išsilavinimą ir patį ugdymą.

Kuo svajojote būti vaikystėje ir kodėl?
Visada svajojau būti mokytoja.
Kodėl? Pirmiausia turbūt todėl, kad
mokytojas man visada buvo
autoritetas, pavyzdys. Norėjau ir pati
tokia tapti. Kita vertus, buvau labai
gera mokinė, aktyvi lyderė, todėl
maniau, kad būtent šios savybės
reikalingos norint mokyti kitus.
Man pasisekė: aš ne tik pati tapau
mokytoja, bet ir vis dar mokausi – iš
ţmonių, knygų ir savo patirties...
pavaduotoja
Olivija Saranienė

Iš Tavo balso
Atskridęs paukštis
Skrajodamas mano padangėje
Liudija Tavo buvimą.
Iš Tavo rankų
Išaugęs medis
Šaknijas ir skleidžia manyje
Pažinties šakas.
Iš Tavo akių, mokytojau,
Išplaukia debesys,
Apgaubiantys ir lydintys mane
Į pasakųžemę.
Iš Tavo minčių išsilieja žodžiai,
Mano būčiai suteikiantys prasmę...
(pagal L.Liegutės „Pažinties medį“)

Ką Jūsų gyvenime reiškė mokykla ir
mokytojas?
Mokykla ir mokytojas reiškė VISKĄ.
Manau, tuo viskas ir pasakyta...
direktorius Augutis Tymukas
Užbaikite mintį „Geras mokinys tas,
kuris...“
... turi klausimų, diskutuoja, išsako
nuomonę, moka išklausyti kitus, yra
smalsus ir taip verčia mokytoją nuolat
tobulėti.
Audronė Stočkuvienė

Koks mokinių elgesys Jus
labiausiai piktina?
Kai mokiniai, net nepaţiūrėję
į kontrolinio darbo uţduotis,
paklausia: „Galima
perrašyti?― arba pasiūlo:
„Rašom rytoj― .
Daiva Malcienė
Ko labiausiai ilgitės iš
mokyklinių metų?
Draugų, su kuriais krėtėme
įvairius pokštus;
Mokytojų;
Senovinio mokyklinio
suolo su atlenkiama lenta;
Priverstinių
„pasivaikščiojimų― pertraukų
metu (koridoriais turėdavome
vaikščioti susitvėrę po du ir
dar rateliu!).
Zita Šivickienė
Ar buvote gera mokinė?
Ţinoma . Buvau klasės
seniūnė nuo pirmos iki 12-tos
klasės, klasės aktyvistė ir visų
išdaigų sumanytoja .
Renata Andriūnienė
Ko labiausiai ilgitės iš
mokyklinių metų?
Draugų, su kuriais krėtėme
įvairius pokštus;
Mokytojų;
Senovinio mokyklinio
suolo su atlenkiama lenta;
Priverstinių
„pasivaikščiojimų― pertraukų
metu (koridoriais turėdavome
vaikščioti susitvėrę po du ir
dar rateliu!).
Zita Šivickienė
Kas Jums gyvenime teikia
atgaivą, poilsį?
Sielai atgaivą teikia malda, o
pailsiu klausydama muzikos,
grodama arba būdama tyloje
„su savimi―.
Vilma Steputaitienė

Koks linksmiausias
nutikimas ar pokštas buvo
per visus darbo mokykloje
metus?
Kai gavau nominaciją uţ
„Brolių rankelių― ugdymą.
(P.S. „Broliai rankelės―
buvo du broliukai, kuriuos
auklėti nebuvo labai
saldu...)
Danutė Tymukienė
Kada ir kaip gimė noras būti
mokytoju?
Sunku pasakyti, kada ir
kaip, bet gal tam įtakos
turėjo Mama, buvusi
matematikos mokytoja. O
kad būsiu mokytojas,
pajaučiau besimokydamas
trečiame kurse, kai atlikau
praktiką mokykloje, nes
patiko vesti pamokas.
Arvydas Uldinskas
Kur norėtumėt nukeliauti ir
kodėl?
Norėčiau nukeliauti į šiltus
kraštus, kur visą laiką
šviečia saulė, šilta, banguoja
jūra. O kodėl? Todėl, kad
pas mus artėja ilgas
rudenėlis ir pilkos, niūrios
dienos.
Zita Vilienė

Koks mokytojas Jums imponavo tada, kai dar
mokėtės mokykloje? Kodėl?
Kai mokiausi mokykloje, labiausiai imponavo mano
pirmoji mokytoja Vida. Labai reikli, teisinga,
supratinga. Bendraujame iki šiol.
Labai šaunūs buvo biologijos, istorijos, geografijos,
rusų kalbos mokytojai.
Jolanta Vygėlienė
Kiek „kainuoja“ mokytojo
darbas?
Ko palinkėtumėt
Daug, bet nieko negaila
mokytojams Jų
toms veikloms, kurias
šventės proga?
laikai prasmingomis ir
tiems ţmonėms, kuriais
tiki.
Gera, kai gali augti kartu
su savo mokiniais  ir
visada būti jaunas...
Daiva Mickūnienė

Sulaukti kuo daugiau
tikrų ir nuoširdţių
šypsenų bei
sveikinimų...
Inga Balaišienė

Ar būdama mokinė vaikščiodavot į šokius? Ar apskritai
mėgstat šokti?
Mano gyvenimas buvo nuo šokių iki šokių.
Besibaigiant vieniems, jau planuodavau kitus.
Vaţinėdavom po kaimus su vaikinais ir padėdavome
suruošti diskotekas. (Vogdavome iš namų kvapų
esencijas kvapiems dūmams pūsti).
Jolanta Beleišienė
Ar būdamas
mokinys bėgdavote
iš pamokų? Kodėl?
Bėgau. Kodėl –
negaliu pasakyti...
Nerijus Jukna

Kas būtumėt, jei nebūtumėt dailės
mokytoja?
Svajojau būti aktore, nes mokykloje be
galo mėgau vaidinti – įvairiose šventėse,
konkursuose turėdavau svarbiausius
vaidmenis. Bet... svajonė neišsipildė, nes
pabūgau ypač didelio tais laikais buvusio
konkurso į aktorinį meną .
Daiva Baltakytė
Ar lengva būti mokytoju? Kodėl?
Lengva, nes į darbą kaip į šventę: pilna
širdimi meilės kiekvienam — ir maţam, ir
dideliam. Su troškimu duoti kuo daugiau
ir, aišku, gauti atgal. Mokinių noras
išmokti, suţinoti, stengtis dirbti kuo
nuoširdţiau yra stimulas eiti į mokyklą su
šypsena.
Zita Jončienė
Mokytojo darbas yra ir sunkus, ir lengvas.
Sunkus todėl, kad tai yra labai atsakingas
darbas (prisidedi prie mokinių ateities).
Lengvas todėl, kad tai yra mylimas darbas.
Kitame darbe savęs neįsivaizduoju.
Regina Narvydienė

Kam ir kada parašėt pirmą dvejetą? Kaip
jautėtės Jūs ir Jūsų mokinys?
Pirmą dvejetą parašiau labai seniai, prieš
23 metus... Kam – tikrai nepamenu. Bet
faktas – mokiniui. Galiu įtarti – gavėjas
nuliūdo, gal kiek supyko. Mano
argumentas: dvejetas – pats graţiausias
paţymys (primena „gulbę― ). Bet gauti jį
– maţų maţiausiai – negarbinga.
Ramunė Glinskienė
Kodėl pasirinkote studijuoti dalyką, kurį
dabar dėstote?
Labai norėjau tapti kūno kultūros
mokytoja, nes nuo maţens patiko
sportuoti. Lankiau Rokiškio sporto
mokyklą. Geriausiai sekėsi lengvoji
atletika – 100 m bėgimas bei šuoliai į
tolį. Mano klasės auklėtoja D.Birietienė
buvo taip pat kūno kultūros mokytoja.
Tiesą sakant, nebuvo nė vienos dienos,
kad ryte atsikėlusi prisipaţinčiau, jog
šiandien nenoriu į darbą.
Rita Merkienė

Kokia Jūsų nuomonė apie pravardes mokytojams?
Kadangi pravardės apskritai retai kada būna malonios ar tikrai
„uţsitarnautos―, tai pravardţiuotis nereiktų. Kiekvienam iš mūsų (turiu
omeny bet kurį ţmogų) galima prilipdyti „etiketę―, tik ar visada ji bus
labai miela?..
Nijolė Markevičienė
Grieţtai prieš! Kiekvienas mes esame krikštyti ir turime krikšto duotus
vardus. Kam kyla mintis „priklijuoti― pravardes, tas parodo savo
nekultūringumo lygį.
Jolanta Zaveckienė
Kokį pokštą iškrėtėte, kai buvote
mokinė?
Buvau tyli, rami ir labai paklusni
mokinė (ne visada). Jeigu tik būtume
iškrėtę kokią nesąmonę, visi būtume
buvę išrikiuoti mokyklos salėje ir prieš
visus mokinius turėję pasiaiškinti:
kodėl, kaip, su kuo, kaip ištaisysime
klaidą ir t.t. .
Buvome labai draugiška klasė. Visas
valstybines ir nevalstybines šventes
švęsdavome slapta, iki paryčių ir labai
linksmai .
Genovaitė Pavilonienė
Kokia buvo pirmoji Jūsų perskaityta
knyga? O paskutinė?
Pirmosios neprisimenu. Paskutinė –
Karin Alvtegen „Šešėlis―.
Rita Zovienė

Kokie mokiniai Jus žavi?
Mėgstu kuklius, mandagius ir
ramius mokinius, kurie yra
tolerantiški, pastabūs,
gebantys susikaupti ir
išklausyti. Patinka ir tie, kurie
yra šmaikštūs, linksmi ir
judrūs, bet... nuoširdūs,
paprasti ir norintys gerai
mokytis.
Milda Staškevičienė
Jei turėtumėt mokytojo
„Burtų lazdelę“, ką keistumėt
mokykloje?
Visos dienos mokykloje
būtų kaip šventė, kaip
ţydėjimas vyšnios...
Ramunė Paliokienė
Kokios žmogaus savybės,
būdo bruožai Jums labiausiai
nepatinka?
Tingumas, apatija, pykčio
laikymas savy,
agresyvumas,
nepasitikėjimas kitais ir
savimi.
Vytautas Pavilonis

