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Brangieji „Laiptų“ skaitytojai, džiaugiamės galėdami pasisveikinti su Jumis jau trečius metus iš eilės.
Prieš Jūsų akis „Laiptai“ Nr. 1 (7)! Šio numerio tema „Stiprios šaknys – žalios šakos“. Kadangi 2021-ųjų
pavasaris buvo nenuspėjamas, sambūrio stalčiuose liko tekstų apie renginius, kuriuose teko dalyvauti mūsų
žurnalistams. Ir, be abejo, žurnalistai apie juos – Paskutinį skambutį, susitikimus su Kauno technologijos
universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanu A. Lašu ir Lietuvos karo istoriku,
Seimo nariu, profesoriumi V. Rakučiu - parašė! Dalinamės su Jumis.

Kaip ir viskas gyvenime, taip ir mūsų kolektyvas keičiasi. Jis šiemet jau kitoks. Atsisveikinome su
„Laiptų“ senbuvėmis, šiltai sveikiname prisijungusius, ypač džiaugiamės talentingais mūsų gimnazijos
pirmokais. Naujoji žurnalistų komanda jau suspėjo šį tą nuveikti – pakalbino į Pilaitę atvykusį svečią Gabrielių
Liaudanską-Svarą, užrašė Mokytojo dienos proga mus aplankiusių gimnazijos absolventų mintis apie
mokyklą, iš arčiau susipažino su naujuoju Direktoriumi Mindaugu Briedžiu, išklausė Klaipėdos universiteto
archeologo prof. dr. Vykinto Vaitkevičiaus paskaitą, dalyvavo edukacinėje išvykoje, skirtoje susipažinti su
Pilaitės piliavietės istorija, bei ėmėsi iniciatyvos savo piešiniais puošti leidinį. Ir buvusiems, ir pradedantiems
– AČIŪ (Ų? ☺)!

Sambūrį „Laiptai“ remiančios mokytojos Jolanta, Laima, Milda
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BĖGAME Į ATEITĮ

Interviu su mokyklos Direktoriumi

Žibant šimtadienio fejerverkams nuoširdžiai sveikiname naująjį gimnazijos direktorių Mindaugą
Briedį, prisijungusį prie mūsų bendruomenės. Linkime šimto metų mūsų kolektyve!
Kaip pratęstumėte mintį?

- Mano mokykliniai metai buvo...
- Malonūs, įdomūs, nerūpestingi, visuomeniškai

aktyvūs ir , žinoma, laimingi.
- Svajonė, kuri išsipildė...
- Aplankyti kuo daugiau pasaulio šalių, visų pirma

Prancūziją, kalbėti keletu pasaulio tautų  kalbų,
pažinti įvairias kultūras.

- Kai pagalvoju apie mokyklos draugus, ...
- Labai gerai galvoju apie savo mokyklą, buvusius

mokytojus ir  mokyklos draugus, su dauguma jų
bendraujame iki šiol, turime ką prisiminti bei kuo
pasidžiaugti.

- Mokykloje (ne) supratau, kad ...
- Mokymasis yra puiki galimybė ir vertybė, siekiant

asmeninių tikslų, ir kad tai yra darbas, kuris
visada duoda pridėtinę vertę.

Artėjant Jūsų direktoriavimo šimtadieniui, norėtume paklausti:
- Kodėl nusprendėte būti mūsų gimnazijos direktoriumi?
- Paprastas atsakymas, todėl kad Vilniaus Pilaitės gimnazija yra labai gera mokykla ir yra  visos

prielaidos bei galimybės jai tapti dar geresnei.
- Kas, Jūsų nuomone, yra privaloma sėkmingai mokyklos bendruomenei?
- Pagrindiniai komponentai yra  kvalifikuota ir  profesionali mokytojų komanda, motyvuoti – žingeidūs

mokiniai, nebijantys  darbo, bei juos palaikantys ir remiantys tėveliai.
- Keliais žodžiais apibūdinkite savo beveik jau šimto dienų patirtį Pilaitės gimnazijoje.
- Daug  vienu kartu prasidėjusių siužetinių  linijų holistinio ugdymo ir komunikacijos tematika, kurių

negali pamiršti ar praleisti, bei dar daugiau personalo, ūkinių ir finansinių klausimų, kurie taip pat
gyvybiškai svarbūs ugdymo įstaigos darbui užtikrinti.

Direktoriau, pasidalinkite savo patirtimi…
- Kokią knygą vertėtų perskaityti kiekvienam šių laikų

mokiniui?
- Kviesčiau perskaityti Michel Tournier  romaną ,, Girių

karalius“ (2014 m.)
- Kam gyvenime neverta gaišti nė minutės?
- Pykčiui, kerštui, kaltų ieškojimui, niurzgėjimui bei

savigraužai.
- Ko reikia, kad savo dieną pavadintumėte prasminga?
- Paprastai tam reikia malonaus  bendravimo su

žmonėmis ir savo veiklos  refleksijos, o kai kada ir gero
žodžio iš šalies.                                          (Interviu parengė Rūta Januškevičiūtė)
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MŪSŲ SUBRANDINTI…

...prisimenant Paskutinio skambučio šventę
Gegužę Vilniaus Pilaitės gimnazijoje vyko Paskutinio skambučio šventė, tačiau ji vyko kitaip, nei buvo

tikimasi. Dėl koronaviruso viena iš laukiamiausių abiturientų švenčių turėjo persikelti į virtualią erdvę.
Paskutinis skambutis prasidėjo kunigo Ričardo Doveikos mišių transliacija, per kurią nuskambėjo
pamokslas bei linkėjimai, skirti abiturientams. Išklausęs Šventojo Rašto ištraukas bei homiliją, ryžausi
užrašyti svarbiausias mintis, kurios gali būti naudingos šių laikų jaunam žmogui.

Paskutinio skambučio mišių homiliją kunigas pradėjo palyginimu apie sėjamą grūdą:
„Mieli ir brangūs mūsų bendruomenės abiturientai, mieli ir

brangūs tėveliai, garbūs mokytojai. Pavasarį, atrodo, sėjamas
grūdas į dirvą , kad per vasarą brandintų derlių, o rudenio metui
atėjus - duonai ant stalo padėti. Mums, kurie esame mokslo
kelyje, pavasaris tampa pjūties metu, todėl nuo šiandien
įžengiame į labai subtilų ir intymų , bet reikalingą kelionės etapą
– teks duoti atsakymą. Subrandinto vaisiaus, derliaus dienos -
egzaminų metas, kuris, atrodo, įžengdamas į mūsų gyvenimą
tarsi nieko nepakeičia, taip turbūt reikia, bet žvelgiant iš kitos
pusės, tai būna mums bylojančios dienos, jos byloja mums apie
mus pačius: kas esame, kokie esame, ką suprantame, į ką
kreipiame savo dėmesį, kur mūsų svajonės, širdis, norėjimas ir
mūsų troškimas - kur slypi mano ateities žvilgsnis?”

Be to, abiturientams linkėjo:
„Kad egzaminų pažymiai būtų aukščiausi, kad kiekvienam iš jūsų egzaminas būtų asmeninės, subrandintos

patirties rezultatas, kad tai nebūtų sukombinuotas, balais apskaičiuotas reikalas. Gyvenimas paprašys viso
tavęs , o ne dalelės - negali nusirašyti, nes jis pateiks tokių patirčių, kai negalėsi apsigaubti svetimo meile,
pasiskolinti svetimos išminties ar prie širdies priglausti svetimą svajonę ir viltį. Gyvenimas paprašys tavo
atsakymo, tikro, kuris bus tavo patirties subrandintas vaisius.”

Taip pat kunigas priminė, jog einant per gyvenimą reikia saugoti tikrus draugus:

„Draugus taip pat išbando laikas.
Vienus draugus mes vertiname už jų
nuoširdumą, kitus už pagalbą. Kartais
pasaulis mus mokys elgtis ne
išmintingai, bet gudriai ir susidėlioti
draugus pagal poreikius, reikalavimus
bei galimybes. Saugokit draugus,
atraskit bei būkit jų verti. Draugai
skirti ne šventėms, o kasdienybei,
draugai skirti ne tik kažką nuveikti,
bet būti. Draugai skirti, kad būtų
galima į juos atsiremti džiaugsme ir
varge. Jie niekada nenusigręš, bet
nepataikaus. Jie niekada nepasmerks,
bet ir neglostys. Jie niekada
nenusigręš nelaimei atėjus, bet bus
šalia ir sakys - dabar gali į mane
atsiremti. Tokie draugai išbandyti
paties gyvenimo. Į tą draugų paieškos

patirtį per Dievo žodį ateina
Dievas, atsidengdamas ir
kviesdamas į draugystę, nes
jis yra tas, kuris niekada
nenusigręžia nuo žmogaus,
nes jis ir sukūrė žmogų.
Pasaulis galbūt sakys, kad
suklupai, nes šiandien
pasaulis garbina naują
dievybę, nepriekaištingos
reputacijos dievybę, bet
Viešpats tau sakys, jog tai
pasaulio pinklės. Žmogus
suklumpa, žmogus gali

suklysti, bet suklydimas nėra žmogaus
amžinas pasmerkimas, nes pasaulis
yra žiaurus – suklupai – esi atmestas.
Taip elgiasi netikri draugai, naudos
ieškantis pasaulis. Dievas, jeigu gali
tapti tavo gyvenimo draugu, pasakys:
ateik prie manęs, padėk
ranką prie mano širdies,
patirk atleidimo ir
gailestingumo malonę,
gebėjimą būti nuplautam ir
išskalbtam, kelkis, eik ir
gyvenk. Draugas
didžiausiuose gyvenimo
išbandymuose yra mano
paguoda ir stiprybė.
Šiandien labai nuoširdžiai
linkiu, kad į jūsų draugų
sąmonę, į jūsų draugų ratą,

žengiant į pasaulio tikrovę, būtų
priimtas ir Jis - Viešpats, kūrėjas,
tvėrėjas - mano gyvybės dovanotojas –
Dievas“.
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MŪSŲ SUBRANDINTI…

Kunigas Ričardas Doveika kalbėjo ir apie teisingą gyvenimo kelio pasirinkimą:
„Šiandien jūs turite kelti daugybę klausimų.

Kodėl? Kam? Dėl ko? Ar tiki? Turite kelti klausimus,
kaip sudėliotas pasaulis, kodėl verta atsiprašyti ir
atleisti. Tarp teisės ir pareigos, tarp laisvės ir
atsakomybės, tarp aš ir mes, tarp man ir mums. Kur
ir kaip atrasti save, išreikšti, realizuoti? Šiandien yra
jūsų klausimų metas, tai geri klausimai ir kuo
daugiau jų kelkite. Brandinkite ir savo atsakymus,
jog prieitumėte prie vienintelės gyvenimo tiesos -
pasaulį ir gyvenimą reikia mylėti, jį turtinti, gražinti.
Kartais nusiviliame - mes nusiviliame tėvais ir
tarpusavio santykiais, nusiviliame mokykla ir
mokytojais, savo valstybe ir valdžia. Kur slypi to
nusivylimo šaknis? Kai žmogus ateina valdyti,
parodyti galią, parodyti savo viršenybę, despotizmą –
tada viskas sugriūna. Ko reikia? Ko ilgisi kiekvieno
mūsų vidinis pasaulis? Ko šiandien reikia, kad mes
duotume savo atsakymą? Reikia pasiruošti ne valdyti
ir užvaldyti, bet pasiruošti pasaulį kurti, mylint jį iki
galo, atiduodant visą save pasauliui, išdalinant save.
Tie, kurie ateina valdyti, visuomet nuskriaudžia.
Ateitį kuria tik tie, kurie ateina kurti. Mums šiandien
reikia kūrybingų tėvų namuose, kūrybingo mokytojo
mokykloje, bendruomenę kuriančio dvasininko,
teisingus, kaimyniškus santykius kuriančių kaimynų,
žmogaus, kasdien kuriančio visuomenės pasitikėjimą
gatvėje, kad eidami vakare namo nesidairytume per

petį ir nebijotume eiti su telefonu ar būti pasipuošę
papuošalu, kad žinotume, jog nepastums,
nepaniekins, neapvogs. Šiandien reikia ateiti kurti.
To labai nuoširdžiai linkiu jums, mieli abiturientai,
kad jūsų egzaminų sesija, į kurią jūs įžengsite, būtų
jūsų kūrybos metas. Aš kuriu savo ateitį, nes taip,
kaip išlaikysiu egzaminus, sukursiu savo kelią į
universitetą, apie kurį svajojau, o galbūt teks sukti
kitu keliu ir išmokti amato. Aš šiandien kuriu savo
galimybę čia, Lietuvoje, o gal galėsiu kurti savo ateitį
pasaulio miestuose. Kurti. Tegul žodis „kūryba” būna
labai svarbus ir visuomet gyvas jūsų žodyno žodis.
Ateinu šiandiena kurti savo aplinką, miestą, valstybę,
pasaulį, bet dar daugiau ateinu kurti savo gyvenimą,
savo laimę, savo džiaugsmą ir savo laisvę”.

Baigdamas homiliją, kunigas Ričardas pabrėžė laisvės ir dėkingumo svarbą gyvenime:
„Laisvas yra ne tas, kuris daro ką nori, laisvas ne tas, kuris mėtosi savo teisių pareiškimais. Tikrai laisvas ir

laimingas žmogus yra tas, kuris išdovanoja save, išdalina save, kuris sukuria aplink save gyvenimą ir
pasitikėjimą šalia esančiais. Pasaulis bandys suklaidinti, pakišti per mūsų silpnybes įvairiausių tamsos
pakištukų, kad sukluptume, susimautume, kad būtume tiesiog beformė masė, žaliava, kuria kažkas už mus
mąstys, pasakys, o mes tiesiog mėgausimės šiandienos galimybėmis. Atsargiai... Labai nuoširdžiai linkiu jums,
abiturientai, kad niekada niekas nesitvarkytų savo reikalų per jūsų gyvenimą, kad į jūsų gyvenimą žengtų tik
jūsų verti žmonės, kad visuomet duotumėte sąmoningą atsakymą, galėtumėte mylėti ir kurti iki galo,
jaustumėte gyvenimą. Taip pat šiandien jums linkiu, kad į savo lūpas įdėtumėte žodį „dėkingumas”. Padėkokit
savo namų erdvei, kurioje jūs dabar esate, tai vaikystės patirčiai, tam kvapui ir namuose esančiai ramybei.
Padėkokite savo tėvams, savo globėjams už duoną ant stalo, už meilę širdy, už žodį lūpose, už tai, kad buvote
ne tik informuojami ir formuojami. Ypač šiandien kviečiu pabučiuoti ranką tėčiui ir mamai, kurie jus auklėjo,
kurie padovanojo savo pačius gražiausius gyvenimo metus patarnaudami jums bręstant. Kurie nesitaškė
teisių pareiškimais ar laisvių deklaracijomis, kurie nesakė, kad tu našta ir sugadinai gyvenimą, bet suprato,
kad kai sukurs tave ir per gimties slėpinį leis tau būti, kai sukurs tave, savo krūtimi išmaitins ir namų erdvėj
užaugins, išleis į pasaulį, jų širdys patirs džiaugsmo pilnatvę, jų akyse bus laimės žvilgsnis ir nuriedės
džiaugsmo ir meilės ašara. Jūs, turėdami savo tėvus ir išlaikydami pagarbą ir dėkingumą jiems, visada
turėsite priešnuodį, kai pasaulis jums sakys, kad svarbūs tik tavo teises, tavo malonumas - visa kita nesvarbu.
Padėkokite mokytojams, kurie buvo reiklūs, kurie nepataikavo, bet prašė išmokti, suprasti, kurie nepraleido
pro pirštus, bet iš tikro atliko savo mokytojo tarnystę. Mokytojas, kuris nepataikavo ir kuris nedirbo
mokytoju, bet buvo mokytoju.

Kita Paskutinio skambučio šventės dalis – vienuoliktokų koncertas bei palinkėjimas abiturientams,
kuriam gimnazijos pavaduotoja Vita Nedzveckaitė pasitelkė lietuvių liaudies mįslę: „ Jūs čia būkit ir
supūkit, o aš eisiu saulės pažiūrėti“. Ši mįslė yra apie kviečio grūdą, kuris palieka savo lukštą, o pats
stiebiasi aukštyn. Pavaduotoja grūdą palygino su abiturientais - jie palieka mokyklą, o patys stiebiasi
aukštyn – siekia savo tikslų bei svajonių. Palinkėjo gyvenime nepildyti kitų žmonių lūkesčių, o siekti savo
svajonių ir visą gyvenimą stiebtis tik aukštyn – tobulėti.

Mantas Naginė, IVp
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MŪSŲ SUBRANDINTI…

...prisimenant Mokytojo šventę

Šių metų spalio penktą dieną gimnazijoje buvo švenčiama Mokytojų diena. Apsilankyti savo jau puikiai
pažįstamoje aplinkoje ir vesti gimnazistams pamokų sugrįžo buvę gimnazijos mokiniai. Kadangi mūsų
naujieji „mokytojai“  buvo labai laukti, nusprendėme pasidomėti, kaip kito jų santykis su mokykla bėgant
metams. Pateikėme anketą su keliais paprastais klausimais. Kaip sakoma, į mokyklą be atliktų namų darbų
sugrįžti negalima!

Ainė Skurdenytė,
Finansininkė, baigusi VU

Kai atėjau į mokyklą, maniau, kad daug ko išmoksiu, suprasiu ir
mokytojai galės sėkmingai padėti pasiruošti mokyklos baigimo egzaminams.

Kai išėjau iš mokyklos, buvau įgijusi labai daug akademinių žinių, kurios
padėjo įstoti į universitetą bei nemažai sužinoti. Įvairios veiklos mokykloje
padėjo sustiprinti gerąsias savybes - gebėjimą organizuoti renginius, viešai
kalbėti.

Kai grįžau į mokyklą, esu absolventė, kuri įgijo nemažai žinių pasirinktoje
srityje, tiek universitete, tiek darbe. O įgytomis žiniomis ir patirtimi norėjau
pasidalinti su gimnazijos bendruomenės nariais.

Jei dirbčiau mokykloje, mokyčiau finansinio raštingumo.

Aušra Abraitytė,
Teisininkė, baigusi VU

Kai atėjau į mokyklą...atrodė, kad mokslo metai niekada nesibaigs, todėl
nereikia niekur skubėti.
Kai išėjau iš mokyklos...jaučiausi klydusi ir supratau, kad, nors mes mokomės
mokykloje dvylika metų, jie prabėga velniškai greitai ir būtent čia mes turime
išmokti mokytis ir būti žmonėmis.
Kai grįžau į mokyklą...esu teisininkė, kuri vis dar turi neišblėsusį pomėgį,
atrastą mokykloje – kurti eiles.
Jei dirbčiau mokykloje...norėčiau mokyti teisės arba pilietiškumo, nes manau,
kad šių dalykų dėstymas mokyklose yra būtinas kiekvienam moksleiviui, kuris,
tikimės, taps patriotišku ir savo teises bei pareigas išmanančiu piliečiu.

Lukas Kasparavičius,
Kariškis,  baigęs Karo akademiją, MRU

Kai atėjau į mokyklą... Kai Tėvai atvedė į mokyklą (tikrai daugiau tiesos būtų tokiame teiginyje), vargu ar
išvis turėjau lūkesčių. Kas yra mokykla, buvau girdėjęs tik iš pasakojimų, persmelktų savotiška nostalgija tam,
kas buvo seniai ir galbūt net netiesa. Kas ta mokykla ir su kuo ji valgoma, neturėjau jokio supratimo, tik naivų
vaikišką norą gerai praleisti laiką.

Kai aš išėjau iš mokyklos... Mokykloje pamiršau daugiau nei išmokau, o
išmokau mažiau nei pamiršau. Tai yra priežastis, kodėl negaliu pasigirti
mokykloje įgijęs gyvenimą keičiančių žinių. Visgi... Niekuomet neapsiribojau
formaliuoju švietimu. Noras pamatyti ir sužinoti kuo daugiau už mokyklos ribų
ir tinkamoje vietoje tinkamu laiku pamatuotas Mokytojo postūmis neformaliojo
ugdymo kryptimi išmokė mąstyti. Išmokė suvokti, kaip svarbu ne žinoti
atsakymus į visus klausimus, o kur jų ieškoti ir kaip juos surasti.

Kai grįžau į mokyklą... Į mokyklos suolą mintimis grįžtu dažnai. Visiškas
melas.... Į mokyklos suolą grįžtu praktiškai kiekvieną dieną. Tik suolas vis kitas ir
mokytojas griežtesnis. Nebepasiūlo likti po pamokų ir padėti užpildyti nežinios
spragą. Nežinai – grįžk, kai sužinosi.

Jei dirbčiau mokykloje... Vienareikšmiškai – sužinoti, patirti kuo daugiau ir
padaryti savo išvadas. Mąstyti savo galva ir dėkoti tiems, kurie ne pasako visus
atsakymus, o padeda juos rasti.

P. S. Nuoširdžiai sveikinu visus Mokytojus su diena, kada Jų mokiniai pasako ir parodo, ką jaučia kiekvieną
dieną – ačiū, kad esate su mumis! Be Jūsų nebūtų mūsų.
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Agnė Junevičiūtė,
Psichologė, baigusi MRU

Kai atėjau į mokyklą, buvo labai baisu, kartu ir labai smalsu. Tai buvo
naujas ir nepažįstamas pasaulis, bet labai intriguojantis.
Kai išėjau iš mokyklos, vėl buvo baisu, nes vėl atsidūriau naujoje
realybėje. Ir vėl baimę nugalėti padėjo smalsumas. Baigus mokyklą
atrodė, kad atsivėrė suaugusiųjų pasaulis... Nors dabar suprantu, kad
nebuvau tada labai jau tokia suaugusi, kokią save įsivaizdavau. Išėjus
iš mokyklos atrodė, kad pasaulis praplatėjo ir prieš akis atsivėrė labai
daug galimybių. Man atrodo, jog mokykloje išmokau, kad mokytis
gali būti ir visai smagu, ne tik sunku. Ir iki šiol tas noras mokytis
kažko naujo niekur nedingo.
Kai grįžau į mokyklą, atrodo, kad buvau čia vakar, kad aš tokia pati,
kokia buvau prieš tuos šešiolika metų paskutinę dieną mokykloje. Tik
turbūt dabar daugiau drąsos ir pasitikėjimo savimi, daugiau
išminties ir vis dar tiek pat nerimtumo ir vaikiškumo viduje.

Jei dirbčiau mokykloje... Galiu fantazuoti daug, bet manau, kad dirbti mokykloje yra sunkiau, negu man
atrodo. Turbūt pirmiausia mokyčiausi daug pati, kad sugebėčiau būti autoritetu ir pavyzdžiu tiems, kuriuos
mokau. O mokyčiau kažko, kas susiję su kūrybiškumo lavinimu, savęs pažinimu, santykiais su kitais, to, kas
ne mažiau svarbu nei matematika ar lietuvių kalba.

Gabrielė Špejeraitė Barutė
Renginių organizatorė, baigusi KSU

Kai atėjau į mokyklą, norėjau išmokti visko, ko tik mane mokys kiekvienoje
pamokoje, ir užaugusi būti mokytoja, kad galėčiau mokyti kitus.

Kai aš išėjau iš mokyklos, nebijojau klysti ir mokytis iš savo klaidų, siekti
užsibrėžtų tikslų ir drąsiai žengti į platųjį ir neatrastą pasaulį. O jei vis dar
pritrūksta įgūdžių ir žinių, atsiverčiu knygą ar užsirašau į mokymus - juk
mokytis niekada nėra vėlu!

Kai grįžau į mokyklą, buvo labai gera atsisėsti į mokyklinį suolą ir
prisiminti įdomiausias pamokas bei užklasinę veiklą. Šiandien vis dar esu
aktyvi, nenustygstu vietoje, turiu mylimą darbą ir gebu valdyti savo verslą.
Žinau, kad to pasiekti man padėjo mokytojų palaikymas ir išmoktos (ar kaip
tik neišmoktos!) pamokos.

Jei dirbčiau mokykloje, norėčiau mokyti pilietiškumo bei lietuvių kalbos,
kad kiekvienas mokinys gerbtų ir mylėtų savo gimtąją kalbą taip, kaip to mokykloje mokė mane.

Kristupas Naraškevičius
Žurnalistas, baigęs VU

Kai atėjau į mokyklą, tikėjausi draugų, žinių, mokytojų ir autoritetų.
Kai aš išėjau iš mokyklos, turėjau ir draugų, ir žinių, ir mokytojų, ir autoritetų.
Kai grįžau į mokyklą, darsyk užčiuopiau skubantį, nelaukiantį laiką, dar kartą
prisiminiau, kokie brangūs ir auginantys metai čia bėgo.
Jei dirbčiau mokykloje, reguliariai moksleiviams priminčiau - „įsižeminkite“ ir
mėgaukitės dienomis čia, dienomis pusiaukelėje tarp pramogų ir atsakomybių.
Tuos, kuriems mėgautis nepavyksta, padrąsinčiau: mokykla – durys į pasaulį, ne
visas pasaulis.
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MŪSŲ SUBRANDINTI…

Silvija Kutkevičiūtė
Pradinių klasių mokytoja, baigusi KSU

Kai atėjau į mokyklą, tikėjausi ne per daugiausiai, dabar galėčiau pasakyti,
kad jaučiausi kaip Liudas Vasaris, naivi ir kupina idealizmo. Norėjau rasti
supratingų mokytojų, įgyti žinių ir išmokti pasitikėti savo jėgomis, prisitaikyti
besikeičiančiame pasaulyje

Kai aš išėjau iš mokyklos, supratau savo asmenybės unikalumą, savo gabumus
ir polinkius, išmokau įsivertinti kompetenciją ir teoriją pritaikyti praktikoje.

Kai grįžau į mokyklą, supratau, kad tapau asmenybe, kuri pasitiki savimi,
drąsiai gali reikšti mintis ir nuomonę, nebijo iškilusių sunkumų.

Jei dirbčiau mokykloje, skatinčiau pilietiškumo, kolektyviškumo jausmą, kad
daugiau mokinių įsitrauktų į kuo įvairesnes veiklas, siekčiau
bendruomeniškumo.

Emilis Ilgevič
Artimųjų Rytų studijos, baigęs VU

Kariūnas aspirantas
Kai atėjau į mokyklą, norėjau suaugti, norėjau ją pabaigti.
Kai išėjau iš gimnazijos, džiaugiausi... Iš pradžių nesupratau,
tačiau vėliau paaiškėjo, jog mokykloje išmokau klausytis,
susiplanuoti darbus, nusistatyti prioritetus. Taip pat
išmokau dirbti su informacija, tekstu, o galiausiai – mąstyti
bei reflektuoti.
Grįžau į mokyklą jau studentas su plačia pasaulėžiūra,
nekantrauju išlėkti į dar platesnį – profesionalų – pasaulį.
Taip pat norėčiau dar daugiau sužinoti apie pasaulį ir save.
Jei dirbčiau mokykloje, mokyčiau etikos ir psichologijos.

Aurelija Cingelytė
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ŽVILGSNIS Į ATEITĮ

...apie susitikimą su Ainiumi Lašu

Vieną vakarą sužinojusios, jog ryte turėsime
susitikimą su KTU Socialinių, humanitarinių mokslų
ir menų fakulteto dekanu Ainiumi Lašu,
neapsidžiaugėme, nes galvojome, kad bus eilinė daug
nežadanti paskaita, be to, apie šį žmogų nebuvome
nieko girdėjusios. Paskaitą mums, Vilniaus Pilaitės
gimnazijos moksleiviams, A. Lašas vedė nuotoliniu
būdu. Joje dalinosi patarimais, padėsiančiais siekti
tikslų ateityje. (Lektoriaus patarimus, surašytus į
skaidres, pateikiame straipsnio pabaigoje).

Dažniausiai tokiomis paskaitomis, ypač tuo
laikotarpiu, kai mokėmės namuose, yra labai sunku pritraukti mokinių dėmesį, nes moksleivius blaško namų
aplinka ir pašalinė veikla, tačiau ši paskaita buvo labai įdomi, prikaustanti nuo pat pirmų minučių, nes tai
nebuvo tik sausa teorija. Patarimai buvo pakankamai konkretūs ir aiškūs, pavyzdžiui : „Siek ambicingų tikslų“,
„Nebijok klysti“, „Atsirink ir brangink žmones“ . Nors šie patarimai iš šalies atrodo banalūs ir naivūs, tačiau A.
Lašas sugebėjo juos pateikti taip, kad galvoje išliktų ne vieną dieną po paskaitos ir juos galėtumėme
kiekvienas pritaikyti ateityje. Taip pat, išgirdus apie jo pasiekimus, apie darbą prestižiniuose Jungtinės
Karalystės, Japonijos, JAV universitetuose, atidarytą kepyklą Japonijoje, iš karto kyla noras nesėdėti rankų
sudėjus ir ką nors daryti, kuo nors domėtis ir siekti savo svajonių. Pasakotojas daug kartų minėjo , kad jei
nepavyko vieną kartą – svarbu nenuleisti rankų ir bandyti tol, kol pavyks pasiekti džiuginančių rezultatų. Tai,
mūsų nuomone, padrąsino daugumą paskaitos klausytojų žiūrėti į gyvenimą plačiau ir tikėti, kad galimybių
atsiras dar ne viena ir ne dvi.

Džiaugėmės, jog paskaita buvo įdomi, aktuali mūsų bendraamžiams. Lauksime kuo daugiau tokių paskaitų
mūsų gimnazijoje.

Armantė Lukinaitė, Emilija Raišuotytė
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