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V ė t r u n g ė
K A Z L Ų  R Ū D O S  V A L D O R F O  B E N D R U O M E N Ė S  Ž I N I O S

„KAZLŲ RŪDOS LAIKRAŠČIO“
 PRIEDAS

NR. 6
2 0 1 6  m . 

g e g u ž ė s  m ė n .

Mokytojas yra durys, prie kurių būdami maži ateiname, kad jas atvertume ir į pasaulį pažiūrėtume jau kitokiomis akimis – ne tik savosiomis, bet ir jo – mokytojo žvilgsniu. 
Mokytojas neturi nei staklių, nei kokių kitų prietaisų, jis turi tik pats save: sukauptas žinias, jausmus, išmintį, įgūdžius, vertybes. Gal todėl mokytojo asmenybė yra 

be galo svarbi kiekvieno vaiko prigimtinių galių atsiskleidimui. Kuo mokytojo savybės, charakteris, elgesys ir pasaulėžiūra patrauklesni mokiniams, tuo bus stipresnė įtaka. Juk 
žmogų išugdo tik žmogus.

Todėl šioje „Vėtrungėje“ norime Jus supažindinti su mūsų mokyklos mokytojais - rimtais, dalykiškais, poetiškais, konkrečiais, svajokliais, šmaikščiais... - tiesiog mylinčiais 
vaikus, darbą, šeimą ir pasaulį žmonėmis. 

Algirdas Ališauskas,
matematikos ir muzikos mokytojas

Šiais mokslo metais labai daug kūry-
binių sumanymų teko realizuoti rengiant 
matematikos vadovėlį 5 klasei. Kadangi 
mokykloje dirbu jau daugiau nei dvidešimtį 
metų, norėjosi sudėti visą patirtį, kurią man 
atnešė kasdienis darbas su mokiniais, sten-
giausi sukurti tokį vadovėlį, kurį pats norė-
čiau turėti. Vadovėlį, kuris būtų pakankamai 
šiuolaikiškas ir patrauklus, kuris palengvintų 
tiek mokytojo, tiek mokinio darbą.

Domėjausi užsienio šalių praktikomis, 
metodikomis. Rašydamas vadovėlio skyrius, 
dar kartą turėjau permąstyti, kas esminio 
ir svarbaus mokytojo darbe. Matematikos 
pamokose visuomet stengiuosi teorinę dalį 
įvesti per tam tikrą (realią) situaciją - tuomet 
ji yra žymiai paveikesnė, o praktines užduotis 
ne tik kuo labiau susieti su gyvenimu, bet 
kartu jomis vystyti ir mokinių kūrybiškumą, 
norą pažinti bei atrasti.

Visada palaikau ir skatinu mokinių inici-
atyvą, savarankiškumą, originalią mąstyseną, 
gebėjimą apsvarstyti ir pasirinkti. Tikiuosi, 
kad šios vertybės skleisis ne tik mūsų mo-
kykloje, bet ir visoje Lietuvoje.

Naujas iššūkis
Asta Bendinskienė,
3 kl. mokytoja

Aš esu Asta. Asta Bendinskienė. Gimiau 
nei per anksti, nei per vėlai mieste, vardu Ma-
rijampolė, jame užaugau ir tebegyvenu. Nors 
gimiau Drakono metais, tačiau tapatintis su 
šiuo gyvūnu nenoriu, tik keletą drakoniškų 
savybių galėčiau sau priskirti- nebijanti 
naujovių, energinga, pasitikinti savimi. Pagal 
horoskopą esu Žuvys, nors plaukti nemoku 
ir šiaip vandens stichijai jaučiu pagarbią 
baimę...

O buvo taip: 1976-ųjų metų ankstyvą 
pavasarį darbininko Gedimino ir mokytojos 
Irenos šeimą aplankė gandrai ir padovanojo 
labai lauktą dukrą. Šios dienos neprisimenu, 
bet mama yra sakiusi, kad sniego buvę iki 
kelių ir pavasariu dar visai nekvepėjo. Savo 
pirmųjų žingsnių taip pat nepamenu, tik 
artimieji pasakoja, kad buvau labai vikrus ir 
greitas vaikas. Dėl to teko patirti skaudžią 
nelaimę ir atsisveikinti su „kalbos dovana“ 
iki trejų metų. Sulaukus trejų „atsidarė žodžių 
skrynelė“, ir nuo tada mane nutildyti buvę 
nelengva. 

Mokytojo profesija – tai mūsų šeimos, 
giminės, tradicija. Mama buvo pradinių klasių 
mokytoja, mamos sesuo – lietuvių kalbos, o 
jos vyras – fizikos ir technologijų mokytojas. 
Mano pusbrolis taip pat – pedagogas. 

Kiek save prisimenu, visada mokytojavau. 
Pradžioje mokslo tiesų mokiau lėles, vėliau 
-sėkmingai individualizuodama užduotis, 
mokiau vos ketverių sulaukusią jaunėlę se-
serį ir metais už mane jaunesnę viduriniąją 
seserį. O didžiausią pasitenkinimą jausdavau 
vartydama mamos mokinių sąsiuvinius ir 
įsivaizduodama, kad tai aš jų padarytas 
klaideles suradau ir ištaisiau. Dažnai išgirs-
davau turinti ,,pedagoginę gyslelę“. Taigi, dar 
mokydamasi pradinėse klasėse, žinojau, kad 
pasirinksiu mokytojos profesiją. Dėl šio pa-
sirinkimo niekada nesu suabejojusi, o mama 
buvo pavyzdys - kokia turi būti tikra mokytoja.

Tęsiant giminės tradiciją

Kaip suprantame meilę savo vaikams?
Interviu su Asta Ališauskiene, Kazlų Rū-

dos „Elmos“ mokyklos-darželio direktore

Kada susidomėjote Valdorfo pedagogika 
ir kodėl?

Apie Valdorfo pedagogiką sužinojau 
pradėjusi dirbti Kazlų Rūdos vidurinėje mo-
kykloje. 1992 m. nuvykau į seminarą Vilniuje 
ir tada supratau, koks reikšmingas mokytojo 
darbas, tiek daug lemiantis augančio vaiko 
asmenybei. Patiko požiūris į vaiką (mokinį), 
visapusiškas ugdymas, amžiaus tarpsnių 
svarba, ugdymo organizavimas. 

Per 24 darbo su Valdorfo pedagogika me-
tus ne tik pati vedžiau pamokas ar seminarus, 
bet ir stebėjau pamokas Valdorfo mokyklose 
Lietuvoje, Vokietijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Če-
kijoje, Austrijoje. Lankiau seminarus ir kursus, 
skaičiau labai daug knygų, straipsnių, disku-
tavau su profesoriais, dėstytojais, mokiniais, 
tėvais, su šia pedagogika besidominčiais 
žmonėmis. Nenusivyliau - tebemanau, kad tai 
pati geriausia pedagogika, bendradarbiau-
janti su tėvais ir ugdanti kūrybingą, laisvą, 
atsakingą ir visą gyvenimą norinčią mokytis 
asmenybę. Džiaugiuosi, kad mano vaikai 
turėjo galimybę taip ugdytis.

Dabar mokiniai, ypač paaugliai, grįžę iš 
mokyklos, neria į kompiuterių ar telefonų 
(žaidimų, socialinių tinklų ir pan.) pasaulį. O 
ką veikdavote Jūs?

Manau, kad mokytojas – ne profesija, bet 
pašaukimas, gyvenimo kelias. Kai dirbi darbą, 
apie kurį svajojai nuo mažens, kai matai, kaip 
laikui bėgant tavo įdėtos pastangos grįžta, 
kai junti mokinių pažangą ir tobulėjimą – 
tai tikroji pedagogo laimė… Nors mokytojo 
darbas nėra lengvas, tačiau mokinių šypse-
nos ir vilties kupini žvilgsniai atpalaiduoja, 
nuramina ir nuolat primena, kad dirbame 
kūrybiškiausią, bet kartu ir atsakingiausią 
darbą pasaulyje.

Didžiuojuosi savo šeima, kuri supranta, 
kad man mokytojo darbas yra gyvenimo 
būdas, suteikiantis daug laimės. Šeimai 
stengiuosi skirti visą laisvalaikį. Taip pat labai 
mėgstu skaityti (ypač psichologinę literatū-
rą), megzti, nerti, daryti įvairius rankdarbius.

Visada galima siekti
 svajonės

Daiva Šalkevičienė,
Kazlų Rūdos Valdorfo
progimnazijos, VšĮ, vadovė

Gimiau Marijampolėje, mokiausi tuome-
tinėje V. Mykolaičio-Putino mokykloje-in-
ternate. Prisiminimai apie šią mokyklą išlikę 
patys šilčiausi, su buvusiais klasės draugais 
dar ir šiandien bendraujame, susitinkame. 
Labai norėčiau, kad ir mūsų mokiniai mokyklą 
prisimintų tik šviesiomis spalvomis. Smagu, 
kad mano pačios vaikai, dukra ir sūnus, turėję 
galimybę mokytis „Elmoje“ iki šiol bendrauja 
su mokyklos draugais bei geru žodžiu mini 
mokytojus. 

Vokiečių kalbos mokytojos profesiją 
pasirinkti paskatino tai, kad mokykloje šios 
kalbos mokiausi pagal sustiprintą programą, 
o taip pat mačiau savo mamos ir tetos, abi 
buvo puikios pedagogės, pavyzdį. Vaikystėje 
atostogas ir savaitgalius praleisdavau pas 
senelius, kurie, sugrįžę po 15 metų politinės 
tremties Sibire, mane augino kaip dukrą. Jų 
laikysena, pasakojimai ir auklėjimas išmokė 
nepasiduoti sunkumams, siekti užsibrėžto 
tikslo. Gyvenime teko patirti ir šilto, ir šalto, 
tikrai suprantu, ką jaučia vaikas, kai šeimoje 
nepriteklius, negalia, alkoholizmas, smurtas, 
seno žmogaus slauga, skyrybos. Taip pat 
žinau, kad, nepaisant nesėkmių, visada gali-
ma siekti svajonės, džiaugtis įgyvendintais 
tikslais. Didžiuojuosi savo vaikais, jų aktyviu 
gyvenimu, nes ir jie panašiai žvelgia į pasaulį, 
nebijo rizikuoti. 

Darbas mokykloje skatina nuolat ieškoti 
naujų horizontų: smagiai prisimenu laiką 
mokantis Valdorfo pedagogikos su kitų šalių 
užsienio kalbų mokytojais, patirtį studijuo-
jant Hageno universiteto magistrantūroje, 
pravestus seminarus Lietuvos mokytojams. 
Šiemet baigiau gidų kursus, tad vasarą iš-
mėginsiu save naujame amplua.

Visada pritariau pozityvioms bendruome-

ninėms veikloms, gal todėl prieš keletą metų 
ėmiausi iniciatyvos suburti mokytojus ir 
įkurti Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos 
Kazlų Rūdos skyrių. Be abejo, didžiuojuosi, 
kad Valdorfo progimnaziją įsteigė ir moky-
kla rūpinasi tėvų bendruomenė, kad esame 
tvirtus pamatus turinti ir toliau tebeauganti 
organizacija.

Visiems norėčiau palinkėti žingeidumo, 
atkaklumo ir ryžto įgyvendinti savo svajo-
nes. Juk gyvenimas yra gražus, tik mokėkime 
nuoširdžiai juo džiaugtis. 
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Kaip suprantame meilę savo vaikams?

Nuo mažens buvau gan savarankiška, 
nebijanti iššūkių. Įdomiausia veikla, kuria 
užsiimdavome atlikę tėvų nurodytus darbus, - 
bendravimas su draugais, aktyvus laisvalaikis. 
6 ar 7 klasėje važinėdavome dviračiais po 
Kazlų Rūdą ir už jos ribų. Tėvų pasitikėjimą 
įgydavome nurodytu laiku grįždami namo.

Kokias vertybes norite išugdyti vaikams, 
lankantiems „Elmos“ mokyklą-darželį?

Vaikus ugdo komanda: pedagogai, tėvai, 
kiti juos supantys žmonės. Esu viena iš mo-
kyklos bendruomenės narių. Stengiuosi, kad 
mokiniai būtų savarankiški, mandagūs, kū-
rybingi, atsakingi už savo poelgius, sveikatą, 
gebantys bendrauti, iniciatyvūs. Visuomet 
norėjau dirbti su mokiniais, kurie nori mo-
kytis, sužinoti, veikti, kurti.

Ką patartumėte tėvams, auginantiems 
vaikus?

Visiems ir visada sakau: „Mylėkite savo 
vaikus“. Bet meilę vaikams suprantame la-
bai skirtingai. Mano patarimas: kalbėkite su 
vaikais, kartu valgykite, dirbkite, keliaukite, 
pramogaukite ir kartu įveikite atsiradusias 
problemas, iškilusius sunkumus. Mokykime 
ne bėgti nuo problemų, o jas įveikti. Stipri 
asmenybė užauga įveikdama sunkumus. 
Tėvai turi padėti juos įveikti, bet ne „aklai“ 
saugoti nuo jų.

Tėveliams dažnai kartoju: „Norėdami 
suteikti vaikams galimybę patiems spręsti, 
kokio gyvenimo, kokių studijų, draugų jie 
nori, turite „įdėti į savo vaikus“ labai daug: tai 
Jūsų genai, vertybės, kiekviena Jūsų gyveni-
mo diena, vaiką supanti aplinka, atsakingai 
pasirinkta mokykla, jūsų laikas, energija ir 
pinigai. Ir tikėjimas savo vaiku“.

Vyresnių klasių mokiniai privalo disku-
tuoti, dėstyti savo požiūrį apie perskaitytas 
knygas (O jeigu jų neskaito?..), apie spekta-
klius (O jeigu paskutinis matytas spektaklis 

buvo tik vaikystėje, kai važiavo į teatrą su 
klase?..), apie bendražmogiškas vertybes (O 
jeigu nežino, kas tai yra?..). Viso to pradžia 
– jau ikimokykliniame amžiuje, kai vaikai 
pamėgdžioja suaugusiuosius, kai skaitome 
jiems knygas. Po to – įdomus ir spalvingas 
kelias su vaiku iki savarankiškos, kūrybingos 
ir atsakingos asmenybės tapsmo. Gyvenimo 
kelias...

Norint ugdyti vaikų kūrybingumą, reikia pa-
čiam tokiu būti. Iš kur Jūs gaunate naujų idėjų?

Didžiausias įkvėpimo šaltinis - gamta: 
skrendantis paukštis, medžio siluetas, ryto 
aušra ar vakaro žara... Mėgstu kurti gyvena-
mąją aplinką, puošti namus, mokyklą, dova-
noti savo kūrybos vaisius žmonėms. Patinka 
ir pats procesas, ir rezultatas. Daug idėjų 
kyla kelionių metu: matyti vaizdai, sutikti 
žmonės, įspūdžiai skatina dirbti kiekvieną 
dieną. Skaitydama pedagogines, psichologi-
nes knygas dažnai pasižymiu kilusias mintis, 
kurios padeda mokykloje. Kai kurias grožinės 
literatūros knygas skaitau antrą ar trečią kar-
tą – kiekvieną kartą suprantu šiek tiek kitaip.

Mėgstu kalbėtis su žmonėmis, jų klausy-
tis, dalintis patirtimi. Ypač patinka diskutuoti 
su savo vaikais ir buvusiais mokiniais, kurie 
jau turi savitą požiūrį į gyvenimą - tokiu būdu 
tobulėju, augu ir aš pati.

O ką veikia Jūsų vaikai?
Augmantė visuomet vietoj paprasto ir 

aiškaus gyvenimo renkasi sunkesnį, bet įdo-
mesnį. Šiuo metu pagal „Talentai Lietuvai“ 
programą dirba projektų vadovo asistente 
„Swedbank Lietuvoje“ Vilniuje. Ąžuolas taip 
pat pasirinko eiti „nepramintais takais“ - stu-
dijuoja Anglijoje, Durham universitete. Tai 
nėra lengvas kelias, bet jis to norėjo nuo 11 
klasės. Ainis Kristoforas dar auga ir renkasi, 
kur link pasuks, šiuo metu mokosi Kazlų 
Rūdos K. Griniaus gimnazijoje.

Ačiū už pokalbį. A.K.

Ieškoti ir atrasti

Asta Pranevičiūtė,
lietuvių k. mokytoja

Mano veiklos nuolat buvo susijusios su 
knygomis, grožine literatūra (dirbau redakci-
joje, knygyne), tačiau taip pat labai domėjausi 
daile, menais, rankdarbiais. Tad galbūt neat-
sitiktinai prieš dešimtį metų sutikau savo 
vyrą, kuris yra keramikas ir mėgsta skaityti 
knygas. Esame šeima, kurioje kiekvienas turi 
nuomonę, kas yra gražu, svarbu, galime ilgai 
šnekučiuotis, mėgstame kartu dainuoti liau-
dies dainas, lipdyti. 

Į Kazlų Rūdą visa šeima atvykome gyventi 
prieš porą metų, nes čia radome Valdorfo 
mokyklą, kur aš dirbu, o vaikai (auginame 
tris berniukus) sėkmingai mokosi. Šie metai 
buvo kupini išbandymų, atradimų, džiugių 
akimirkų. Ypač džiaugiamės mokyklos ben-

druomenės gyvenimu: organizuojamomis 
edukacijomis, žygiais, šventėmis. 

Valdorfo pedagogikos patrauklumą jutau 
jau seniai, tad galimybė išbandyti savo jėgas 
tokioje mokykloje – man likimo dovana. Dar 
daug turiu išmokti, šį tą jau esu atradusi. 
Be galo įdomu stebėti vaikus, jų reakcijas, 
bandyti pamatyti pasaulį paauglio akimis, 
jiems suprantama kalba perteikti literatūros 
kūrinio minties grožį, kantriai mokyti grama-
tikos subtilybių… 

Darbas mokykloje neatsiejamas nuo kū-
rybinio proceso, kuris visuomet turi intrigą 
ir yra atviras ieškojimams – tai išties įdomu. 
Esu dėkinga kolegoms, kurie negaili gerų 
patarimų, labai vertinu jų patirtį. Dėkoju ir 
savo mokiniams – jie nuoširdžiausi mano 
darbo vertintojai, naujų sprendimų įkvėpėjai.

Daiva Jarašienė, biologijos, fizikos, 
chemijos mokytoja

Esu baigusi Kazlų Rūdos vidurinę moky-
klą, visa širdimi myliu šį kraštą, jo žmones, 
gamtą. Mokslai išties sekėsi, buvau gera 
mokinė, o po pamokų lankydavau muzikos 
mokyklą, kur mokiausi groti akordeonu. 
Muzika visuomet labai patiko, net su draugė-
mis buvome sumanę suburti akordeonisčių 
ansamblį. Manasis pomėgis iš dalies persi-
davė ir sūnui Daumantui (groja klavišiniais 
instrumentais), ir dukrai Guodai – ji muzikos 
mokykloje baigė fleitos klasę.

Mėgiamiausia pamoka mokykloje buvo 
biologija, su didžiausiu smalsumu skaityda-
vau knygas apie augalus, gyvūnus, žmogų, 
ekologiją. Vienuoliktoje klasėje sužavėjo ir 
įtraukė chemijos mokslas - jo mokiausi sa-
varankiškai, laisvalaikiu spręsdavau chemijos 
uždavinius, tad dvyliktoje klasėje galimas 
studijų kryptis jau buvo galima numatyti - 
biologė, medikė, chemikė. 

Kad tapsiu mokytoja, tikrai nesitikėjau, 
tačiau likimo vingiai nenuspėjami. . . Jau 
dvidešimt metų kaip dirbu pedagoginį dar-
bą, stengiuosi sudominti mokinius dalykais, 
kurie man pačiai yra labai intriguojantys, o 
svarbiausia – itin praktiški ir atpažįstami 
kasdieniniame gyvenime. 

Laisvalaikiu mėgstu megzti, domiuosi 
sveikos gyvensenos idėjomis, auginu gėles, 
kasmet eksperimentuoju su vis naujomis 

Klausyti, regėti, suprasti 

pomidorų veislėmis. Visiems linkiu darnos su 
savimi ir aplinka, kurioje gyvename.

Iš visos širdies
Rasa Pečiulaitienė, 
1kl. mokytoja

Rodos, nėra nieko ypatingo, gyvename 
kaip ir daugelis - paprastai, įprastai. Dažnai 
save juokaudama vadinu „importine“, nes 
esu nevietinė, nors tikrosios mano šaknys 
visai netolimos - Kalvarijos sav. , Jungėnų 
kaimas. Daugeliui ši vietovė asocijuojasi su 
kaimiška kapela „Vėl gegužio žiedai“. Joje teko 
ir man, dar pradinukei, dainuoti, šokti, tad ir 
dabar smagu pasiklausyti liaudies muzikos, 
užtraukti dainą. Jungėnuose lankiau vaikų 
darželį, baigiau pagrindinę mokyklą. Vėliau 
mokiausi Kalvarijos vidurinėje mokykloje. 
Kadangi turėjau nuostabią lietuvių kalbos 
mokytoją, svajojau studijuoti lituanistiką, 
tačiau likimas susiklostė kiek kitaip - Šiaulių 
universitete įgijau pradinių klasių moky-
tojos specialybę. Po studijų metus dirbau 
Igliškėliuose, Liubave. Ir vienur, ir kitur teko 
paragauti vokiečių kalbos mokytojos duonos, 
bet pastaroji - ne mano...

Prieš 16 metų atitekėjau į Ąžuolų Būdą. 
Su vyru Giedriumi auginame du sūnus. 
Paūgėjus vaikams, pradėjau dirbti Ąžuolų 
Būdos pagrindinėje mokykloje. Čia iš pra-
džių dėsčiau vokiečių k., o vėliau dirbau su 
pačiais mažiausiais – priešmokyklinukais. Po 
to tapau Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazijos 
pradinių klasių mokytoja (šiuo keliu einu jau 
penkti metai). Prisipažinsiu, pradžia buvo 
sunki: Valdorfo pedagogika man atsivėrė kaip 
naujas, pažinimo pastangų reikalaujantis 
pasaulis. Tačiau seminarai, paskaitos, kolegų 
pagalba, patarimai padėjo pajusti Valdorfo 
mokyklos dvasią, susipažinti su šios peda-
gogikos specifika ir nauda mokiniui. 

Vaikai mūsų mokykloje laisvai bendrauja, 
nebijo reikšti minčių, muzikalūs, artistiški. 
Su jais gera dirbti, atrasti, drauge mokytis, iš 
jų pasisemiu kūrybiškumo, ko mums, suau-
gusiems, dažnai labai trūksta. Praeitų metų 
pavasarį išleidau pirmąją pradinukų laidą. 
Nuostabus jausmas, kai mokyklos renginio 
metu scenoje matau dabartinius savo pirmo-
kus, o už jų - dar vis mintyse „savuosius“, bet 
jau penktokus. Galiu tik džiaugtis, kad tenka 
laimė dirbti su be galo aktyviais, veikliais, ini-
ciatyviais mokiniais ir bendradarbiauti su jų 

tėveliais. Šioje mokykloje mokosi ir ūgtelėję 
mano sūnūs: vyresnysis Aurimas - aštunto-
kas, o jaunesnysis Kasparas - šeštokas. Abu 
vaikinai mėgsta sportuoti, Kasparas lanko R. 
Žigaičio menų mokyklą, kur mokosi groti tri-
mitu pas puikų muzikos mokytoją A. Pučinską. 

Stengiuosi visada ir su visais būti linksma, 
paprasta, nuoširdi ir rūpestinga. O šeimoje 
nėra didesnės laimės už vienas kito supra-
timą - tai didžiausia gyvenimo vertybė. Dėl 
įtempto darbo neretai norisi pabūti ramybėje, 
bet niekad neatsisakau išvykų į teatrą, kurį 
ypač mėgstu, apsilankau koncertuose. Bet ge-
riausiai kūną, širdį ir protą atgaivina manasis 
„rūtadaržis“ – „pasikrapsčiusi“ gėlyne atgaunu 
vidinę pusiausvyrą, o ir akiai labai miela. 
Kai turime laiko, su šeima mėgstame leisti 
vakarus gamtoje ar prie televizoriaus, kartais 
nuvykstame į kino teatrą. Vasarą būtinai kartu 
iškylaujame prie ežero, poilsiaujame pajūryje. 
Gyvenant kaime pakanka darbų: nupjauti 
žolę, prižiūrėti šiltnamį, daržą, sodą. Tiesa, 

Pedagogės vyro išpažintis
Augau mokytojos ir vairuotojo šeimoje. 

Buvau žingeidus ir padūkęs paauglys, kai 
pirmą kartą pamačiau Liviją. Tąkart važiavau 
pro šalį motociklu, pastebėjau prie serbentų 
krūmo nevietinę, pas močiutę viešėjusią 
panelę. Sustojau, paklausiau vardo, nuval-
giau visus serbentus ir išsiskirstėm kas sau. 
Tačiau tik mes manėm, kad kas sau... Dėdė 
Likimas du skirtingus kelius suvedė į vieną, 
užasfaltavo ir jau 32 metai, kai patrūkinėjęs, 
vietomis duobėtas, bet šeimos asfaltas laiko 
iki šių dienų. Lyg būtų maža mamos pedago-
gės, man dar prireikė ir žmonos mokytojos... 

Tiesa, pirmieji Livijos pedagoginiai moks-
lai, darbai ir pasiekimai vyko vaikų darželyje-
lopšelyje Kaune. Dirbdama studijavo ir baigė 

Šiaulių pedagoginio instituto ikimokyklinio 
auklėjimo fakultetą Klaipėdoje. Po darbo 
jos akyse nebūdavo nuovargio, kančios. 
Akys spindėjo laime, akys bylojo apie mielą 
darbą, akys žibėjo meile vaikams. Todėl jau 
nuo jaunystės už kruopštumą, patikimumą, 
atsidavimą darbui Liviją kolektyvas mėgo 
tiek darželyje, tiek mokykloje. 

Po ketverius metus trukusių neakivaizdi-
nių studijų Vilniaus pedagoginiame univer-
sitete Livijos pasiekimus papildė pradinių 
klasių mokytojos diplomas. Mokėsi ne veltui 
ir tikslingai, nes pasirinktos specialybės 
mano žmona iki šiol neišdavė, neišmainė. 

; 5
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Dukrų gimimas, nelengvas mano charakteris 
neišbalansavo Livijos vidinio pasaulio. Vaikai, 
mokykla liko jos prioritetai, todėl, šeimai 
apsigyvenus Kazlų Rūdoje, pedagoginiai 
darbai tęsėsi.

Livija vengia kalbėti apie nuopelnus. Kiek 
galėdama prisideda prie mokyklos gerovės, 
savo mylimam darbui atiduoda visas jėgas 
ir didelę dalį laisvalaikio. Tokiu tempu jau 
virš 20 metų dirba Kazlų Rūdos „Elmoje“. 
Beje, nežinau, kaip kitos mokytojos, bet man 
žmonelė mokyklinių darbelių, oho!, kiek 
kartais užkrauna - tenka darbuotis drauge... 
Ryški Livijos savybė yra ir tai, kad ji labai 
pareiginga ir to tikisi iš ją supančių žmonių. 
Nuovargiui įveikti turi trejetą vaistų: sodo 
bei daržo darbus, knygas, mezgimą. Nuo šių 
vaistų Livija būna apsvaigusi visą savo lais-
valaikį, o ramiai sėdinčios susidėjus rankas 
nesu matęs jau daugelį metų. 

Kaip artimiausias žmogus turiu teisę 
įvardinti ir keletą blogybių: per gera atmin-
tis (visos praeities smulkmenos) bei įkyrios 
buitinės pamokos. Kartais jos apkartina gy-
venimą, bet suprantu, kad pedagogui žodis 
„mokinti“ įaugęs į kraują. Net jei perpiltų 
kraują, tai vis tiek visos ląstelės liktų užkrės-
tos mokytojo darbu!

Ji tokia. Ji mokė, moko ir mokys. Nebent 
dėdė Likimas vėl kokį šposą iškrės, į kitą 

kelią nukreips...    

Livijos Margelienės, 2 kl. mokytojos, vyras

Iš visos širdies

mūsų namuose taip pat gyvena banguotoji 
papūgėlė ir katė Diva, kurią visi labai mylime. 

Labai miela gyventi kaime. . . Be galo 
smagu pavasarį stebėti bundančias gėles, 
laukti parskrendančios savos gandrų poros 

ir išgirsti jau grįžusius džiaugsmingai kale-
nant... Vasarą - pajusti nupjautos žolės kvapą, 
išgirsti ramų vakarinį paukščių koncertą... 
Kiemo pavėsinėje, kai dar saulė ritasi už 
horizonto, ramiai atsisėdus, bešnekučiuojant 
gurkšnoti arbatą.
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Visiems šypsaus
Audronė Pranskevičienė,
muzikos ir istorijos mokytoja

Esu Audronė iš Kazlų Rūdos,
Mokytoja – nuo jaunystės gražios...
Nėra savivaldybėje mokyklos nė vienos,
Kurioje nebūčiau kada nors įmerkus uo-

degos.

Dažniausiai aš visur dainuoju...
Kai kur – ansambliams diriguoju...
Istorijos vingiais mokinius vedžioju,
Auklėju, zyziu ir šiaip visaip balbatuoju...

Esu aš skautė (gal iš pareigos),
Organizuoju stovyklas jaunimui Suvalkijos...
Visur bėgioju ir lakstau,
Bet bėgike dar netapau...

Bažnyčioje tikrai mane visi girdėsit...
Vaikų darželyje regėsit,
Visiems šypsaus, visus myliu...
Gražios jums vasaros linkiu!

Šaulys iš pašaukimo
Saulius Martinkus, 
kūno kultūros ir technologijų moky-

tojas

Norėčiau papasakoti apie vieną savo 
veiklų – dalyvavimą Šaulių organizacijoje. 

Pilietiškumas ir kariniai veiksmai man 
nesvetimi (jau 17 metų tarnauju krašto ap-
saugoje savanoriu), todėl, 2015 m atsikūrus 
Kazlų Rūdos 7-ajai Šaulių Sąjungos kuopai, 
mačiau būtinybę tapti šauliu - papildyti jos 
gretas. Kadangi turiu nemažai pedagoginės 
patirties iš kuopos vadovybės gavau pasiū-
lymą užsiimti jaunųjų šaulių mokymais. Šiuo 
metu vadovauju Kazlų Rūdos jaunųjų šaulių 
būreliui, kurį lanko visos savivaldybės vaikai, 
tarp jų ir mūsų mokyklos būsimieji šauliukai, 
kuriuos rengiu pasižadėti Tėvynei.

Džiugu tai, kad būrelyje vaikai tiesiogiai 
susiduria su atsakomybe: jei nesugebėsi 
elgtis kaip mokeisi, išduosi draugus, nesu-
sidorosi su skirta užduotimi. Manau, kad 
šiuolaikiniam jaunuoliui būtini bendravimo, 
komunikabilumo, vadovavimo, klausymo ir 
vykdymo įgūdžiai – viso to ir mokosi jaunieji 
šauliai. 

Man, kaip vadovui, įdomu organizuoti 
žygius, stovyklas, vesti karinės taktikos, 
maskavimosi ir kt. mokymus, nes tikiuosi, kad 
lankydami šaulių būrelį vaikai ne tik pasiruoš 
gyvenimui, bet ir galbūt atras savo profesiją 
ar pasirinks sukarintą specialybę: ugniagesio, 
policininko. 

Mano tikslas - kuo daugiau atitraukti vai-
kus nuo sėdėjimo namuose prie šiuolaikinių 
technologijų, skatinti juos kuo daugiau pabū-
ti gamtoje, miške, gryname ore, kuo daugiau 
judėti. Su jaunąja karta nuoširdžiai dalinuosi 
tuo, ką pats laikau vertybe.

Kalba atveria duris
Renata Gurgždaitienė, 
anglų k. mokytoja

Mokau vaikus anglų kalbos ir daugelio 
kitų svarbių dalykų: pasitikėjimo, drąsos 
klysti ir pasitaisyti, atsakomybės, užuojautos, 
tikėjimo savo ir kitų jėgomis. Džiaugiuosi ma-
žais kasdieniais savo ir mokinių pasiekimais.

Išties, niekada nesvajojau tapti mokytoja, 
labiau traukė menas, kūryba - norėjau ilius-
truoti knygas, būti dailininke. Tačiau gyveni-
mas vedė kitu keliu, ir, matyt, ne be reikalo. 
Baigusi studijas ir pradėjusi dirbti mokykloje 
Kaune, atradau save kaip pedagogę. Lig šiol 
galvoju, kad esu tarsi dailininkė, kuri kasdien 
kuria vis naują paveikslą, atranda ir išmoksta 
kažką naujo drauge su mokiniais. Na, o po-
mėgį piešti ir tapyti, vis atidedu tolimesnei 
ateičiai, kai, galbūt, bus daugiau laisvo laiko. 
Dabar ypatingai branginu laiką, praleidžiamą 
su mylimiausiais - šeimos nariais. Mums gera 
kartu ilsėtis, bendrauti, dirbti ar net žvejoti. 

Mėgstu keliauti, susipažinti su kitų ša-
lių žmonėmis, be galo įdomu stebėti, koks 
margas yra pasaulis. Tokiomis akimirkomis 
labiausiai esu dėkinga savo mamai, kuri tikė-
jo ir pasitikėjo manimi, išleisdama pradinukę 
mergaitę keliauti troleibusu į kitoje miesto 
dalyje esančią mokyklą, ir kaimynei, anglų 
kalbos mokytojai, kuri nesuabejojo mano 
gebėjimais ir per vasaros atostogas išmokė 
anglų kalbos pagrindų - kad galėčiau toje 
mokykloje mokytis. Tik dėl to, kad išmokau 
užsienio kalbos, dabar lengvai atsiveria dau-
gelis durų – galiu laisvai bendrauti, susirasti 
vertingos informacijos.

Manau, kad nemokėdami užsienio kalbos 
žmonės patiria daug nepatogumų – tiek 
atostogaudami ar dirbdami užsienyje, tiek 

naršydami internete. Kalbos barjeras suvaržo 
ir apriboja bendravimo, komunikavimo laisvę. 
Koks geras jausmas susikalbėti, pasakyti, ką 
galvoji, padėkoti! Kalbos mokymasis trunka 
visą gyvenimą - tai nuolatinis darbas. Negaliu 
sakyti, kad anglų kalbą moku tobulai, tačiau 
kaskart mokausi, ypač keliaudama, dalyvau-
dama projektuose, skaitydama. Labai tikiuosi, 
kad užsidegimą mokytis, smalsumą perduodu 
ir savo mokiniams. 

Gera kartu
Edita Valinskienė, 
4 kl. mokytoja

Kazlų Rūdos ,,Elmos“ mokykloje – dar-
želyje pradinių klasių mokytoja dirbu jau 
dvidešimt metų ir antri metai - geografijos 
mokytoja Valdorfo progimnazijoje. 

Mano šeima – dvi suaugusios dukros. 
Dabar jos vilnietės - namo grįžta tik pasi-
svečiuoti. Vyresnioji Skaistė baigusi magistro 
studijas Vilniaus Universitete, sėkmingai 
darbuojasi biotechnologijų laboratorijoje 
Vilniuje (molekulinės biologijos ir gene-
tikos specialistė, mokslinė bendradarbė). 
Jaunesnioji Vaida baigia studijas VGTU, rašo 
bakalauro darbą, taps gamtos apsaugos 
inžiniere. Manau, taip pat sėkmingai darbuo-
sis Vilniuje. Džiaugiuosi, kad mane dažnai 
aplanko mama. Sulaukusi 78 - erių, ji stipri 
ir energinga - puiki pagalbininkė namuose. 
Turiu dar vieną namiškį – katiną, jis visada ir 
visur kartu su manimi. Būdamas jaunas yra 
iškrėtęs ne vieną išdaigą: ir gėlių vazonai 
nuo palangių skrisdavo, ir knygoms lentynose 
vietos nelikdavo, ir užuolaidomis palypėti ne-
tingėdavo, nepaglostysi - tuoj nagus darban 
paleisdavo... Dabar katinas jau senukas, pats 
prašosi paglostomas ir ant rankų palypėja.

Mokykloje bendrauju su pačiais nuos-
tabiausiais mokiniais. Mano klasėje mokosi 
šaunūs vaikai. Kiekvienai mokytojai linkėčiau ; 6

tokių mokinių – jais galima tikėti ir pasitikėti. 

Mokinius, norinčius kartu kurti Valdorfo mokyklą, kviečiame mokytis:
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykloje-darželyje 1-4 klasėse ir Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazijoje 5-8 klasėse.

Jūsų laukia: 
geri ir nuoširdūs mokytojai, jauki mokyklos aplinka, įdomi veikla, bendradarbiavimas su bendraamžiais iš 

Lietuvos bei užsienio, netradiciniai mokymo metodai, padedantys natūraliai skleistis visapusiškai ir harmoningai 
asmenybei.

Mokyklos adresas: Donelaičio 15A, Kazlų Rūda
Telefonai pasiteirauti: 8 615 66473 („Elmos“ mokyklos-darželio direktorė Asta Ališauskienė)
8 682 38314 (Valdorfo progimnazijos vadovė Daiva Šalkevičienė)
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Esu laiminga
Gedutė Jakubauskienė, 
tikybos, dailės ir technologijų mokytoja

Aš jau 24 metai vadinuosi mokytoja. Per 
tuos metus mano reikalavimai sau mažai 
pakito: būti tokia, kokia esu, nesistengti at-
rodyti geresne. Galiu save drąsiai pavadinti 
išties laimingu žmogumi. Gatvėje sutinku 
buvusius mokinius, vyrus ir moteris su jų 
vaikais. Malonu, kai mane pasisveikina.

Manau, kad mokytojo misija yra išleisti 
vaikus į gyvenimą - tarsi laivą palydėti į jūrą. 
Noriu perduoti augančiai kartai žmogiškąsias 
vertybes ir žinias, padėti mokiniams savyje 
atrasti užslėptus talentus ir juos išvystyti, 
taigi – padėti mokiniams susirasti vietą 
„po saule“. Džiaugiuosi, kai matau mokinius, 
suradusius savo kelią: tapusius medikais, 
doktorantais, žurnalistais, informatikais, 
menininkais...

Be galo mėgstu skaityti, dažniausiai 
skaitau religinės tematikos tekstus. Kadangi 
dėstau ir technologijas, susidomiu vis nauja 

rankdarbių rūšimi: kažkada vėriau sodus, 
vedžiau simegrafijos būrelį, pastaruoju metu 
susižavėjau riešinėmis. Kartu su mokiniais 
mokomės siūti prijuostes, kepam pyragus.

Mylėti šokį
Živilė Užtupaitė, šokio mokytoja

Šokis mane lydi nuo trejų metų. Šokiu 
galiu pasakyti daug daugiau nei žodžiais. 

2004 m. baigusi Pasvalio Petro Vileišio 
gimnaziją, tvirtai žinojau, kad gyvenimą noriu 
sieti tik su šokiu, tad įstojau į Kūno Kultūros 
akademiją. Studijų metu įkūriau merginų 
šokių kolektyvą „Stella“. Nuo tada ir prasi-
dėjo mano kaip trenerės, kolektyvo vadovės 
karjera. Po bakalauro studijų įgijusi šokio 
mokytojos kvalifikaciją, dirbau mokyklose 
bei šokių studijose. 2010 m. atvykau gyventi 
į Marijampolę ir Kazlų Rūdoje pradėjau vesti 
linijinių šokių treniruotes. Dabar linijinių 
šokių klubas vienija apie 30 šokį mylinčių 
moterų ir garsina Kazlų Rūdos miesto vardą 
ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniuose ren-
giniuose. Nuo 2015 m. esu šokio mokytoja 
Valdorfo progimnazijoje ir būrelio „Sceninis 
šokis“ vadovė. 

Džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie kul-
tūrinio gyvenimo puoselėjimo. Mokiniams 
atiduodu savo žinias ir širdį, nes svajoju, kad 
visi pamiltų šokį taip, kaip aš jį myliu. Jaučiu, 
kad mano pamokos yra naudingos, gera 
matyti jaunųjų šokėjėlių pastangas, labai 
vertinu jų entuziazmą ir smagų mūsų visų 
bendrą darbą.

Tik žvaigždžių dar nepasiekiau
Vilma Talaišytė-Grikietienė, 
PUG pedagogė

ŽVAIGŽDĖS

Ar miršta jos kada – nepasakysiu –
Spindėjimas toks šaltas ir aitrus.
Žiūriu į jas ir, rodos, pasivysiu
Šviesių svajonių lekiančius pulkus.

O koks nekaltas ir žavus paveikslas –
Įkvėps Tave, sušildys ir priglaus,
Jame matau jaunystės grožio aukštį,
Ir visą, visą sąžinę žmogaus.

1998 m. rugpjūčio 20 d.

Gimiau tarp kalnų, o gyvenu tarp miškų. 
Nuostabus derinys. Auginu dvi dukreles: 
Gerdą ir Justę. Turiu puikų vyrą, nuostabų 

kolektyvą, mylimą darbą, vadinasi - turiu viską 
apie ką svajojau, tik žvaigždžių dar nepasie-
kiau, bet apie tai mano eilėraštis.

Mano gyvenimo kredo: PADĖTI KITAM
Janina Simanavičienė, 
specialioji pedagogė-logopedė

Sakoma, kad niekas taip gražiai nežy-
di, kaip šypsena vaiko lūpose, niekas taip 
greit nedžiūsta, kaip vaiko ašaros. Ir dar: 
niekas taip nepasotinamas, kaip vaiko noras 
sužinoti, pažinti. Šiais A. Baltūno žodžiais 
padrąsinu save sunkią minutę, nusišypsau 
sėkmės akimirką. 

1991 m. baigiau Marijampolės pedago-
ginę muzikos mokyklą ir įgijau ikimokyklinių 
įstaigų auklėtojos specialybę. 2002 metais 
baigiau Šiaulių universitetą, specialiosios 
pedagogikos fakultetą, įgijau edukologijos 
bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir specialiojo 
pedagogo profesinę kvalifikaciją. Stengiuosi 
nuolat mokytis ir tobulinti turimas kompe-
tencijas (2013 m. suteikta specialiojo peda-
gogo metodininko kvalifikacinė kategorija). 

Tačiau didieji mano mokytojai – patys 
vaikai: bemokydama taisyklingos tarties, ug-
dydama kitus pažintinius gebėjimus, kasdien 
mokausi ir aš pati. Jaučiu begalinį dėkingumą 
savo ugdytiniams. Logopedo darbas – ne iš 
lengvųjų, bet ilgametė darbo patirtis su-
formavo tam tikrą požiūrį, atsparumą, tad 
galiu džiaugtis pasirinktu profesiniu keliu. O 
svarbiausia matau, kad esu išties naudinga.

Dalyvauju Kazlų Rūdos savivaldybės 
specialiųjų pedagogų ir logopedų metodi-
kos būrelio veikloje, dalinuosi sukauptomis 
žiniomis. Noriai organizuoju mokytojams 
ekskursijas, edukacines išvykas po Lietuvą. 
Skaitau pranešimus apie specialiąją pe-

dagoginę pagalbą mokiniams, turintiems 
mokymosi sunkumų, sutrikimų bei vaikams, 
turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Ak-
tyviai dalyvauju mokyklų veiklose, socialinėje 
kultūrinėje veikloje. 

Intriguojanti pažintis
Neringa Surdokienė, 
vokiečių k. mokytoja

Manau, kad mokytojo profesija yra mano 
pašaukimas. Ir nors jau 17 metų kasdien sku-
bu pas mokinius, kiekviena diena vis kitokia 
- atnešanti ir naujus potyrius, ir įvairiausius 
jausmus. Dirbu keliose mokyklose, bet būtent 
šioje mokykloje atradau savo naujus gebeji-
mus: sužinojau, kad galiu ne tik piešti, bet ir 
vaidinti, dainuoti. Norėdama paskatinti vaikų 
kūrybiškumą, atradau ir savyje dar nepažintas 
kūrybines galias.

Nuo vaikystės labai mėgau skaityti, mama 
dirbo bibliotekoje, net atsimenu atvejų, kai 
susidėjusi kėdes ten nusnūsdavau pietų 
miegą. Mėgstu ir poeziją, ir prozą, o lais-
valaikiu jaučiu intrigą paanalizuoti teisės 
aktus. Be vokiečių filologijos esu baigusi ir 
teisės studijas. Mano ruošta mokinė šiais 
mokslo metais tapo Konstitucijos egzamino 
nugalėtoja. Smagu, kad ir kiti mano mokiniai 
pateko į Nacionalinės teisinių žinių olimpia-
dos antrąjį turą. 

Matau prasmę mokiniams dėstyti ne tik 
vokiečių kalbą, bet ir bendražmogiškus da-
lykus, kurie pateikti vietoje, vaikams įstringa 
kaip labai vertingos žinios. Mėgstu pokalbius 
ir diskusijas. 

Artimieji sako, kad turiu puikų humoro 
jausmą, o tai padeda ir kasdieniniame darbe. 

Laisavalaikio mėgstamiausia forma – 
plaukimas. 

Esu laimėjusi keletą stipendijų germa-

nistams, vykau į Vokietiją, Olandiją, Italiją, 
Austriją. Stipriausią įspūdį paliko paskutinė 
išvyka į Miuncheną... ai, kas tas Miunchenas, 
kai taip stebuklingai vakarais gieda lakštin-
galos Lietuvoje...

Trumpai drūtai
Edvinas Sakalauskas, 
informacinių technologijų mokytojas

Vardas: Edvinas
Amžius: Nepastovus
Gyvenimo moto: Daryk pakankamai, kai 

būtina.
Gilus atodūsis: Ką daugiau galėčiau apie 

save papasakoti?.. 
Pasaulėžiūra: Esu optimistiškas pesi-

mistas - visada įsitikinęs, kad blogiau jau 
būti negali.

Pomėgiai: Skaitymas (labiausiai žavi 
Simon R. Green ir David Weber kūryba), kom-
piuteriniai (RPG, 4x) ir stalo žaidimai. 

Papildomi įgūdžiai: Kartais paeksperi-
mentuoju virtuvėje išbandydamas įdomes-
nius ar keistesnius receptus.

Papildoma info: turiu katiną. 

Miela sulaukti padėkos, kad išmokiau skaityti 
ir rašyti, gera, kai rūpestingai pasiteirauja, 
ar viskas mokytojai gerai, ar nepavargo, kai 
prašo jų niekada nepamiršti. 

Taip, mokytojas niekada nepamiršta 
savo mokinių. Nepamiršta spindinčių pir-
moko akių, jaudulio, kiekvieno vaiko noro 
prisiglausti, pajusti mokytojo pasitikėjimą. 

Nepamiršta ketvirtoko atkaklumo, gebėjimo 
pasitikėti savimi ir aplinkiniais. Juk klasė – 
kaip šeima. Visi norime būti saugūs ir ramūs.

Stebiu kieme žydinčias obelis. Jaučiu jų 
žiedų aromatą... Ir tikiu, kad šis ypatingas 
jausmas nesibaigs niekada, kaip nesibaigia 
noras jausti šalia esant visus brangiausius, 
artimiausius, šilčiausius, mieliausius, nuosta-
biausius – savo šeimos narius, savo mokinius. 
Ačiū, kad esate kartu.
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