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APIE KĄ ŠIS
NAUJIENLAIŠKIS?

PRIEŠMOKYKLINĖS KLASĖS MOKYTOJA
VAIDA KOZELA

Mūsų
tradicinis
naujienlaiškis yra susijęs su
rekomendacija. Tiesa, šį kartą ji
kiek kitokia.
Šiais mokslo metais
VDU licėjuje „Sokratus“ su
šauniaisiais
mokiniais
darbuojasi 32 mokytojai, iš jų
net
10
naujokų.
Todėl
rekomenduojame susipažinti
su beveik visais naujais mūsų
komandos nariais.
Visiems
naujiems
mokytojams uždavėme tuos
pačius klausimus. Atsakymai
labai skirtingi, bet ir juose
kiekvienas
galime
rasti
daugybę
naudingų
rekomendacijų.
Tikimės,

jog

tiks

ir

Užbaikite šią mintį: „Mokytoja
tapau, nes...“
Nuo vaikystės žaisdavau
mokytojus,
lenta
tapdavo
kambario sienos (visa laimė
jas buvo galima nuvalyti, ko
negalėčiau pasakyti apie namo
sienas 😊), mano mokiniais
tapdavo
žaislai,
šuniukai,
kačiukai, net triušiukai. Vėliau
prisidėjo vaikų priežiūra (žinoma,
tai buvo būdas užsidirbti) ir jau tada supratau, kad tai MAN pats
geriausias, nuoširdžiausias darbas. Visada pilnas naujovių ir
iššūkių.
Kuri vieta mūsų mokykloje Jums, kol kas, yra mėgstamiausia?
Mano klasė 😊.
Ką labiausiai mėgstate veikti pasibaigus pamokoms arba per
savo atostogas?
Visada leidžiu laisvą savo laiką su savo vaikais (keliaujame,
žaidžiame, tyrinėjame pasaulį).
Kokią knygą arba filmą rekomenduotumėte perskaityti/
peržiūrėti mokiniams, jų tėveliams ir kolegoms?
Vytauto Tamulaičio „Skruzdėlytės GREITUTĖS nuotykiai“, yra net
keturi leidiniai, kuriuose yra keli pakeitimai. Tėvynės, artimųjų meilė,
nuoširdumas, ryžtas, teisingumas, šiuos bruožus mes kiekvienas
turime turėti savyje.

patiks.
Prasmingo skaitymo 😊
Susisiekite su mumis
VDU licėjus „Sokratus“
Liepyno g. 4, Vilnius
+ 370 602 58831
info@sokratus.lt
www.sokratus.lt
Taip pat mus rasite socialiniuose
tinkluose Facebook ir Instagram

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS
MYKOLAS LEKEVIČIUS
Užbaikite šią mintį: „Mokytoju
tapau, nes...“
Kiek kalbama apie žmogų,
esu įsitikinęs, kad edukacija
nulemia
praeitį
(kaip
ją
prisimename), dabartį (kaip joje
gyvename) bei ateitį (kaip mūsų
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palikimą), vadinasi, visą mūsų tikrovės supratimą. Dėl to turiu ryžto palaikyti tikrovę, kurioje gyvename,
gražią ir protingą.
Kuri vieta mūsų mokykloje Jums, kol kas, yra mėgstamiausia?
Mano mėgstamiausia vieta mokykloje yra antro aukšto koridorius, nes pertraukų metu jis
niekada nebūna toks pat! Kartais vaikai tarpusavyje bendrauja kaip tvirti ir dideli politikai, o kartais randa
koridoriaus erdvėje puikias sąlygas išlieti savo energiją. Kiekviena pertrauka tampa proga pamatyti
kintančią koridoriaus tvarką ir iš lėto besikeičiančius žmones.
Ką labiausiai mėgstate veikti pasibaigus pamokoms arba per savo atostogas?
Labiausiai mėgstu skaityti filosofinę literatūrą bei domėtis menu. Aišku, žmonės, kurie mane
pažįsta mano didžiausią hobį laikytų valgymu...
Kokią knygą arba filmą rekomenduotumėte perskaityti/ peržiūrėti mokiniams, jų tėveliams ir
kolegoms?
Kiekvienam žmogui, ypač lietuviui, rekomenduočiau bent kartą gyvenime pažiūrėti filmą
„Werckmeister Harmonies“, kuris paliečia mums artimas temas ir nors yra apie valandos su puse ilgio
- turi vos 31 kadrą. Šitaip šis filmas primena būti kantriems ir grožėtis turimais gyvenimo momentais.
Mokiniams rekomenduočiau animacinį filmą „Soul“. Šiame filme yra pasakojama istorija, kuri žiūrovui
bando priminti, jog svarbu ne tik kuo mes siekiame būti, bet taip pat, kuo mes esame šiuo metu. Laikais,
kuomet visi nori būti geriausiais dailininkais, muzikantais, verslininkais, fizikais AR NET
MOKYTOJAIS!!! Verta prisiminti, kad svarbiausia yra būti geru žmogumi.

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJA KRISTINA DIKŠAITYTĖ
Užbaikite šią mintį: „Mokytoju tapau, nes...“
Labai norėjau užsiimti ne tik man patinkančia, bet ir prasminga
veikla. Norėjosi perduoti savo žinias, pasidalinti patirtimi, padėti
jaunam žmogui suprasti, kam viso to reikia. Manau, kad mokytojas yra
vedlys, kuriuo galima tikėti ir pasitikėti. Jis gal ir neturi visų atsakymų,
bet tikrai gali padėti užduoti tinkamus klausimus, įgalinti jauną žmogų
kritiškai mąstyti ir ieškoti sprendimų drauge ne tik pamokose, bet ir
gyvenime.
Kuri vieta mūsų mokykloje Jums, kol kas, yra mėgstamiausia?
Mėgstamiausia vieta - Mokytojų kambarys 😊 Čia jaučiuosi
bendruomenės dalimi, o ir tas jaukus kavos aromatas visada sušildo
ir savotiškai ramina.
Ką labiausiai mėgstate veikti pasibaigus pamokoms arba per
savo atostogas?
Po pamokų man labai svarbu skirti laiko sau, kai galima apie
nieką negalvoti ir tiesiog būti čia ir dabar. Triskart per savaitę lankau šokių repeticijas, einu į sporto
salę, VISADA stengiuosi rasti laiko ir knygoms.
Kokią knygą arba filmą rekomenduotumėte perskaityti/ peržiūrėti mokiniams, jų tėveliams ir
kolegoms?
Man be galo sunku išsirinkti. Rekomenduoju tris filmus, paremtus tikromis istorijomis:
„Lean on me“ (1989 m. filmas apie nepaprastai atkaklų mokyklos direktorių (vaidina Morganas
Frymanas), kuriam tenka sunki užduotis - pagerinti mokyklos mokinių akademinius
pasiekimus. Filmo anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=evA9nkdOhKU )
 „Freedom writers“ (Laisvės puslapiai). 2007 m. filmas apie jauną mokytoją, kuri stengiasi
įkvėpti savo mokinius siekti geresnio išsilavinimo, nepaisant jų socialinės padėties, rasės ar
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religijos. Pagrindinį vaidmenį atlieka aktorė Hilari Svonk (Filmo
anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=miz1V13QWsU )
 „McFarland, USA“ (Makfarlandas) 2015 m. filmas apie fizinio lavinimo mokytoją, sporto trenerį
(vaidina Kevinas Kostneris), kuris atsikrausto į vieną vargingiausių JAV miestų Makfarlandą. Mokytojas pastebi, kad vietiniai vaikinai turi labai didelį potencialą - jie itin geri
bėgikai. Tačiau suburti juos į komandą, nebus taip jau paprasta. (Filmo
anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=j-VAOlHGE6Q )
FIZIKOS MOKYTOJAS AUDRIUS PETRUŠIS
Užbaikite šią mintį: „Mokytoju tapau, nes...“
Patinka bendrauti su jaunimu.
Kuri vieta mūsų mokykloje Jums, kol kas, yra
mėgstamiausia?
Mėgstamiausia vieta mokykloje - mokytojų
kambaryje ant „sofkutės“ 😊.
Ką labiausiai mėgstate veikti pasibaigus pamokoms
arba per savo atostogas?
Pasivaikščioti gryname ore bei patikrinti krepšinio
rezultatus (jau virš 20 metų seku NBA aktualijas).
Kokią knygą arba filmą rekomenduotumėte
perskaityti/ peržiūrėti mokiniams, jų tėveliams ir kolegoms?
Kažkurią vasarą perskaičiau knygą „Nepraraskime savo vaikų: kodėl ryšys su vaiku toks svarbus
ir kokie pavojai jam gresia“. Patiko. Rekomenduočiau tėveliams ir kolegoms. O filmas būtų „Išvirkščias
pasaulis“. Tinka vaikams arba visai šeimai. Nuotaikingas ir smagus.

TEATRO TERAPIJOS MOKYTOJA MARIJA JUDZENTAVIČIŪTĖ
Užbaikite šią mintį: „Mokytoju tapau, nes...“
Esu baigusi tris bakalaurus ir dabar rašau antrą magistrą.
Būti mokytoju reiškia niekada nenustoti mokytis. Be to, atsiranda
galimybė šia aistra užkrėsti mokinius ir suburti milžinišką
moksliukų gaują.
Kuri vieta mūsų mokykloje Jums, kol kas, yra
mėgstamiausia?
Mano teatro - kino klasė buvusiam lempų fabrike. Dabar
ten vidinės šviesos fabrikas.
Ką labiausiai mėgstate veikti pasibaigus pamokoms arba
per savo atostogas?
Jeigu būtinai reikia pasirinkti vieną labiausią dalyką, tai...
žaisti.
Kokią knygą arba filmą rekomenduotumėte perskaityti/
peržiūrėti mokiniams, jų tėveliams ir kolegoms?
Tai yra sunkiausias klausimas, nes norisi tūkstančiais vardinti. Na bet: filmą – „Gyvenimas yra
gražus“. Knygą – „Mažasis princas“. Nes šiam pasauly visko būna ir gal dar kažkam šita klasika bus
naujiena.
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ISPANŲ KALBOS MOKYTOJA SAMANTA JURJONAITĖ
Užbaikite šią mintį: „Mokytoju tapau, nes...“
Išsipildė viena iš mano didžiausių svajonių. Dar vaikystėje žaisdama su pliušiniais žaislais
įsivaizdavau, kad aš esu mokytoja, o jie - mano mokiniai. Man patikdavo mokyti. Kiek vėliau labai patiko
mokytis, studijuoti, o dabar - vėl mokytis ir, svarbiausia, mokyti, tik šįkart iš tiesų. Mokymo(si) procesas
mane žavi, kaskart įkvepia išmokti kažko naujo. Tikiu, kad savo darbu galiu prisidėti prie tų mažų
dalykų, kurie mus priartina prie slapčiausių ir didžiausių mūsų svajonių išsipildymo.
Kuri vieta mūsų mokykloje Jums, kol kas, yra mėgstamiausia?
Tikiu, kad daug ko dar neatradau, tačiau man patinka mokyklos
koridoriai. Oh, ten tai verda gyvenimas! Gera juose sutikti kolegas,
mokinius, kartais vaikų tėvelius. Ten dažnai girdžiu šūksnius, tokius
kaip „¡Hola!“, „¡Buenos días, profesora!“ ar „Sveiki!“. Ten galima
pamatyti daug besišypsančių žmonių. Koridoriai ir tie jaukūs
sėdmaišiai pertraukų metu yra tikras gėris.
Ką labiausiai mėgstate veikti pasibaigus pamokoms arba per
savo atostogas?
Pasibaigus pamokai man patinka šnektelėti su mokiniais ar
kolegomis, paklausti kaip jiems sekasi. Po darbo mėgstu gardžiai
pavalgyti ir ramiai atsigerti kavos. Man patinka ilgi pasivaikščiojimai
gamtoje. Per savo atostogas lankau draugus ir giminaičius. Labai
mėgstu nuvykti į pajūrį ir ten poilsiauti. Ir visai nesvarbu, žiema ar
vasara, prie jūros visuomet gera sugrįžti.
Kokią knygą arba filmą galėtumėte perskaityti/ peržiūrėti
mokiniams, jų tėveliams ir kolegoms?
Pirma mintis rekomenduoti „Mažasis princas“ prancūzų rašytojo
Antuano de Sent Egziuperi. Lengva skaityti, gražios ir gilios mintys,
kurios turi neįkainojamą prasmę. Tačiau, gerai pagalvojus, visgi
rekomenduočiau R. Bach „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“. Tai knyga, kurią galite perskaityti
ramų vakarą prie jūros. Esu beveik tikra, jog kitąkart kai pamatysite paukštį, skrendantį virš vandens,
jūs į jį pažvelgsite kitaip, o vėliau atsigręšite ir į save, į savo vidų ir svajones, lūkesčius, viltis... Brangu
tai, kas turi prasmę.
MATEMATIKOS MOKYTOJA IEVA TAMAŠAUSKAITĖ
Užbaikite šią mintį: „Mokytoju tapau, nes...“
Noriu, kad mokiniai pajustų ir pamatytų matematikos grožį.
Kuri vieta mūsų mokykloje Jums, kol kas, yra mėgstamiausia?
Darvino klasė 😊.
Ką labiausiai mėgstate veikti pasibaigus pamokoms arba per savo
atostogas?
Labiausiai mėgstu eiti į žygius arba keliauti.
Kokią knygą arba filmą rekomenduotumėte perskaityti/ peržiūrėti
mokiniams, jų tėveliams ir kolegoms?
Knyga vaikams ir ne vaikams, apie matematiką ir ne tik Denis
Guedj „Papūgos teorema“.
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CHEMIJOS MOKYTOJAS JONAS MEKŠRAITIS
Užbaikite šią mintį: „Mokytoju tapau, nes...“
Tiesą sakant, mokytoju norėjau būti nuo vaikystės. Nežinau kaip tai paaiškinti, tiesiog jaučiau
pašaukimą. Mėgstu dirbti su paaugliais, tikiuosi, jog pavyksta rasti bendrą kalbą ir visada džiaugiuosi
galėdamas pasidalinti žiniomis. O tapau mokytoju, nes vienu gyvenimo epizodu nusprendžiau mesti
viską ir pradėti siekti vaikystės svajonių. Praėjo beveik penki metai ir visiškai nesigailiu.
Kuri vieta mūsų mokykloje Jums, kol kas, yra mėgstamiausia?
Mokykloje būnu tik 4 pamokas per savaitę, todėl daugumos vietų neteko aplankyti. Kol kas,
mėgstamiausia vieta yra Čiurlionio klasės kabinetas. Labai džiaugiuosi žingeidžiais ir smalsiais
aštuntokais.
Ką labiausiai mėgstate veikti pasibaigus pamokoms arba per
savo atostogas?
Pasibaigus pamokoms stengiuosi sportuoti, bėgu
maratonus. Nuo karo pradžios aktyviai dalyvauju renkant ir
transportuojant pagalbą į Ukrainą, todėl laiko sportui nebelieka.
Per atostogas taip pat visą laiką praleidau savanoriaudamas. O
taikos metu stengiuosi kuo daugiau keliauti. Mėgstamiausia vieta
- Lisabona, gan dažnai ten atsiduriu.
Kokią knygą arba filmą rekomenduotumėte perskaityti/
peržiūrėti mokiniams, jų tėveliams ir kolegoms?
Vaikams nuoširdžiai rekomenduoju (dar kartą) perskaityti
Harį Poterį, galbūt pamatysit kitom akim. Filmų galit nežiūrėti.
Tėveliams ir suaugusiems kolegoms rekomenduočiau pažiūrėti man labai patikusį „Confessions of a
Dangerous Mind“. Labai mėgstu biografinius filmus, o šiuo atveju filmas pastatytas pagal galimai
fiktyvią modernios televizijos „išradėjo“ autobiografinę knygą.
PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA LINA IGNATAVIČIŪTĖ
Užbaikite šią mintį: „Mokytoju tapau, nes...“
Nuo pirmos klasės, dar sėdėdama mokinio suole, buvau
užburta savo pradinių klasių mokytojos. Kasdien svajodavau, kad
vieną dieną stovėsiu jos vietoje ir dirbsiu šį darbą taip puikiai, kaip
mano mylima mokytoja tai daro. Vėliau pradėjau siekti tapti
mokytoja supratusi, kad tai yra prasmingiausias darbas, kokį tik
galiu įsivaizduoti ir jį dirbdama visuomet galėsiu jaustis savo
rogėse.
Kuri vieta mūsų mokykloje Jums, kol kas, yra mėgstamiausia?
Man mėgstamiausia vieta mokykloje yra antrojo aukšto fojė.
Ką labiausiai mėgstate veikti pasibaigus pamokoms arba per
savo atostogas?
Pasibaigus pamokoms skubu pas savo keturkojį Pongo, su
kuriuo einame pasivaikščioti ir treniruotis. Laisvu laiku labai mėgstu
sportuoti, rinkti žingsnius ir skirti laiko maisto gamybai.
Kokią knygą arba filmą galėtumėte perskaityti/ peržiūrėti
mokiniams, jų tėveliams ir kolegoms?
Mokiniams kartu su tėveliais norėčiau rekomenduoti perskaityti R. Kulvinskytės knygą
„Semčiukai“. Vaikams ji patiks dėl netikėtų veikėjų ir nuotykių, kuriuos jie patiria, o vyresnieji skaitytojai
čia ras neįkainojamas gyvenimo pamokas, kurios leis į iššūkius pažvelgti kiek paprasčiau.
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