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2021 m.  lapkritis - gruodis 

Sūkuriuotom gėlėm, pasiklydusiais paukščiais, 
Nepaeinančiais, griūnančiais sniego kalnais 
Apsitvėrė žiema, - neįžiūrimais aukščiais, 
Nepagaunamais, alpstančiais tonais švelniais. 

H. Radauskas „Žiemos daina“ 

 Švelniais saulės pirštais apkabintas dangus iš lėto ėmė 
niauktis. Paskutinis jos žybsnis pasislėpė po aksomine ūkana. 
Nuo besiganančių dangaus skliaute baltų avelių, žvarbia ranka 
žiemai prilietus, ėmė kristi tūkstančiai minkštų pūkelių, kurie 
tarsi skraiste apvyniojo Žemę. Šaltis išgraviravo krištoliniais 
pirštais šerkšną languose, žibančiais iš tolo perlų karoliukais 
dosniai apžarstė visus kelius, takelius, siaurąsias miesto gatve-
les, parkus, kalnelius. 
 Padabinome kvepiančių mišku žaliaskarių šakas spalvotų 
žaisliukų margumynu. Užpildėme spengiančią žiemišką tylą sa-
vo susikaupimu, laukdami didžiųjų švenčių. Baltaskvernės žie-
mos apkabinimas ir namų šiluma, glostanti cinamono, gvazdi-
kėlių, imbiero, anyžių kvapais. Su jais susipynė ir vaikiška sva-
jonė apie Kalėdų senį, ir noras lėkti su šiauriniais vėjais devy-
niais kitų metų glėbin. Netrukus mūsų namuose prie Kūčių sta-
lo visų lauks rimtis ir ramybė. Tai bus netrukus... O dabar dar-
bų sūkuryje besisukantys valandėlę kitą palūkėkim, pagalvo-
kim: kaip vis dėlto gera ne vien tik gauti, bet ir duoti. Šalia 
esančiam draugui, pažįstamam, artimiesiems, svetimam, pa-
mirštam. Dalinkimės savo širdies gerumu. Visiems jums – gražių 
švenčių! 

Patricija Ruzaitė 

 

 Mūsų gimnazistai – dau-
giakalbystės olimpiados „Aš 
kalbu, tu kalbi, mes bendrau-
jame!“ dalyviai. 

Skaitykite 5 psl. 

 Mūsų gimnazistai – tarp-
tautinio „Nordplus“ projekto 
„Migracija vakar, šiandien ir 
rytoj“ dalyviai Danijoje. 

Skaitykite 8 psl.  

 Mūsų gimnazija – tarptau-
tinio „Erasmus+“ projekto „The 
Beaten Path“ dalyvė.  

                      Skaitykite 10 psl. 

Mokyt. M. Stanapėdytės  nuotr. 

Emilijos Jarutytės  nuotr. 

Mokyt. V. Čiurinskienės  nuotr. 

Smiltės Avlasevičiūtės  nuotr. 
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DAUKANTIEČIŲ KELIAIS: POKALBIS SU DIREKTORĖS  
PAVADUOTOJA AUDRONE BUZIENE 

 Šiais mokslo metais mūsų gimnazijoje pradėjo dirbti nauja direktorės pavaduotoja Audro-
nė Buzienė, kuruojanti III klasių mokinius. Kas lėmė, kad ji savo gyvenimą susiejo su mokykla, 
kaip jaučiasi mūsų bendruomenėje, kokią mato ateities mokyklos viziją, kokie jos pomėgiai ir 
gyvenimiškoji išmintis - apie tai skaitykite šiame interviu. 

  

 

 

 

 

 

 Kas turėjo įtakos Jūsų 
profesijos kelio pasirinki-
mui? 
 Vidurinę mokyklą baigiau 
neturėdama 18 metų. Mokyklo-
je gerai sekėsi visi dalykai. In-
tuityviai jaučiau, kad norėčiau 
dirbti su žmonėmis. Mokykloje 
buvau aktyvi, visuomeniška. 
Pasvajodavau apie žurnalisti-
kos studijas. Lengvai sekėsi 
rašyti. Šviesios atminties lietu-
vių kalbos ir literatūros moky-
toja Elena Mašauskaitė patarė 
to nedaryti. Sakė, kad negebė-
siu rašyti taip, kaip reikia. So-
vietmečiu tai buvo neišvengia-
ma. Tuo metu labai trūko in-
formacijos apie profesijų pasi-
rinkimo galimybes. Jų buvo 
gerokai mažiau nei dabar. 

 Esate chemijos ir psi-
chologijos mokytoja. Kodėl 
pasirinkote šias studijas? 

 Biochemijos studijas Vil-

niaus valstybiniame V. Kapsu-
ko  universitete (dabar VU) pa-
sirinkau, manydama, kad tai 
bus medicina, biologija ir che-
mija „viename“. Studijų pa-
baigoje turėjome ir pedagogi-
nę praktiką vienoje iš Vilniaus 
miesto mokyklų. Tose pirmose 
pamokose ir supratau, kad ga-
liu būti mokytoja ir kad tai 
man labai įdomu. Pradėjusi 
dirbti chemijos mokytoja labai 
greitai suvokiau, kad trūksta 
gero bendravimo su mokiniais 
ir kad tai susiję su vidine mano 
būsena, per mažu pasitikėjimu 
savimi. Pasiryžau psichologijos 
neakivaizdinėms studijoms VU. 
Tai labai pakeitė mano mąsty-
mą, suteikė daugiau pozityvu-
mo, pasitikėjimo savimi. Dirb-
dama chemijos mokytoja, at-
radau didelį darbo su jaunais 
žmonėmis džiaugsmą, kuris ne-
apleidžia manęs iki dabar. Esu 
bandžiusi ir psichologo konsul-
tanto duonos. Dirbau su suau-
gusių žmonių grupėmis. Tai 
buvo neįkainojamas patyrimas, 
leidęs profesinės karjeros kely-
je drąsiau priiminėti sprendi-
mus, nebijoti rizikos.  

 Ko palinkėtumėte gim-
nazijos mokiniams, besi-
renkantiems profesiją? 

 Rinktis profesiją – tai il-
gas ir kruopštus darbas. Moki-
niams patarčiau skirti tam lai-

ko, nepalikti sprendimo pasku-
tinei minutei. Manau, kad la-
bai svarbu klausytis  širdies 
balso. Efektyvių sprendimų pri-
ėmimui reikia kuo daugiau ži-
noti apie savo stipriąsias pu-
ses. Reikėtų ieškoti būdų pasi-
kalbėti su dominančios profesi-
jos atstovais. Patirtį turintis 
sėkmingas praktikas yra pats 
geriausias konkrečios profesi-
jos ambasadorius. 

 Dirbote mokykloje, va-
dovavote gimnazijai. Pasi-
dalinkite savo patirtimi, 
kuo įdomios ir sunkios šios 
pareigos. 

 Paskutinius dešimtį karje-
ros metų prisiminsiu su dideliu 
jauduliu ir meile. Tai ypatin-
gas santykis su žmonėmis. Bu-
vo mažai darbo rutinos, sudė-
tingos vadybinės užduotys ska-
tino nuolat mokytis. Turėjau 
galimybę mokytis ir veikti rea-
liose situacijoje vienu metu 
(projektas „Renkuosi mokyti – 
mokyklų kaitai“). Mačiau, kaip 
per kelerius metus gali sėk-
mingai keistis santykiai mo-
kyklos bendruomenėje. Sudė-
tingoji šio darbo pusė – labai 
didelė atsakomybė už viską, 
kas vyksta mokykloje. Sunkiau-
sia būdavo tada, kai manęs ne-
norėdavo nei suprasti, nei gir-
dėti valdantys vietos politikai. 

Nuotrauka iš asm. archyvo 

Emilija Vasilevskytė 
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Psichologiškai vadovas vieni-
šiausias žmogus organizacijo-
je. Negali eksponuoti savo 
jautrumo ar nežinojimo, turi 
būti tvirtas sudėtingose situa-
cijose, nes už tavo nugaros yra 
žmonės. 

 Koks, Jūsų manymu, 
turėtų būti mokytojo ir 
mokinių santykis? 

 Pirmiausia, tas santykis 
turi būti abipusiai pagarbus. 
„Nedaryk kitam to, ko nenorė-
tum, kad tau darytų kiti.“ La-
bai jautriai reaguoju į  situaci-
jas, kai kalbama pakeltu tonu. 
Labai svarbu pasitikėjimo vie-
nų kitais klausimas. Jeigu mo-
kinys pasitiki mokytoju kaip 
žmogumi, profesionalu, o mo-
kytojas – mokiniu,  tai bendras 
darbas greičiausiai bus sėkmin-
gas. 

 Kokia, Jūsų manymu, 
turėtų būti ateities mo-
kykla? 

 Ateities mokykla – tai mo-
dernumo (galvojant apie tech-
nologijas) ir efektyvaus, empa-
tiško, dalykiško žmogiškojo ry-
šio sintezė. Ateities mokyklos 
pamokose kaip ir dabar turėtų 
dominuoti mokymasis. Techno-
logijos neturėtų „išstumti“ 
mokytojo. Nuotolinis mokyma-
sis parodė, kad kontaktinis 
mokymas(is) turi daug pri-
valumų. 

 Naujovės verčia tobu-
lėti ar kaip tik trikdo 
žmogų? Ką apie tai mano-
te?  

 Aš esu žmogus, galintis 
paliudyti, kad naujovės, kaip 
jas besuprastume, yra sėkmė. 
Vykstant pokyčiams sunkiausia 

yra nugalėti galimos nesėkmės 
baimę savyje, ypač jeigu esi 
brandaus amžiaus. Naujovės 
susijusios su išėjimu iš psicho-
loginio komforto zonos. 

 Esate naujas mūsų 
bendruomenės narys. Kaip 
jaučiatės dirbdama mūsų 
gimnazijoje?  

 Labai nustebau po pirmo-
jo darbo mėnesio mūsų gimna-
zijoje supratusi, kad kiekvieną 
dieną noriu į darbą, kad man 
labai gera iš ryto susitikti su 
kolegomis, gimnazistais, pla-
nuoti darbus, būti tame nuos-
tabiame mokyklinio gyvenimo 
ritme. Yra labai daug ženklų, 
kad čia dirbantys ir besimo-
kantys žmonės didžiuojasi savo 
mokykla, ją puoselėja. Aš šiuo 
metu jaučiuosi taip pat.  

 Kuo patrauklus/ įdo-
mus/ sudėtingas Jūsų, kaip 
pavaduotojos, darbas? 

 Esu „priklausoma“ nuo 
mokytojų, klasės auklėtojų, 
mokinių, kuriuos kuruoju. Kas-
dienis bendravimas su moki-
niais, mokytojais, mokyklos 
vadovų komanda, darbuotojais  
pati įdomiausia ir vertingiausia 
darbo dalis. Atradau, kad 
bendruomenė labai draugiška, 
padedanti. Šiame gyvenimo 
etape karjeros kontekste esu 
labai laiminga, nes nėra nuo-
bodžios rutinos, aš mokausi 
naujų dalykų, susipažįstu su 
naujais žmonėmis. Mūsų gim-
nazijoje labai daug pozityvu-
mo. Tai kaip balzamas mano 
širdžiai. Direktoriaus pavaduo-
tojo darbe dažnai tenka būti 
žmogumi, kuris tikrina, kontro-
liuoja, kaip laikomasi darbinių 
susitarimų. Tai man sudėtingo-
ji darbo dalis. 

 Koks Jūsų hobis?  

 Kelis dešimtmečius akty-
viai sportavau, tris kartus per 
savaitę lankydama aerobikos 
užsiėmimus. Šiuo metu spor-
tuoju tik ankstyvais rytais. Šil-
tuoju metų laiku kiekvieną 
dieną plaukioju. Tai teikia la-
bai didelį malonumą. Knygų 
skaitymas – taip pat mėgsta-
mas laisvalaikio praleidimo bū-
das. Dažniausiai renkuosi psi-
chologines dramas, istorinius 
romanus.  

 Kokias žmogaus savy-
bes laikote sėkmingos as-
menybės požymiais?   

 Nebijojimas klysti, atkak-
lumas, darbštumas ir atsakin-
gumas. Tik nebijodamas ne-
sėkmės gali išdrįsti pradėti 
kažką naujo savo gyvenime. 
Tam, kad nesustotum po pir-
mos nesėkmės, reikia atkaklu-
mo bandyti dar ne vieną kartą, 
jeigu turi tikslą. Atsakingumas 
būtinas bet kurioje veikloje, 
tarpasmeniniuose santykiuose, 
jausmuose. 

 Pabaikite pateiktą sa-
kinį:  „Gyvenimas būtų nuo-
bodus be... 

 ...nuolatinio judėjimo į 
priekį ir didelių ar mažų atra-
dimų džiaugsmo.“ Reikia gy-
venti čia ir dabar. 

 Jūsų palinkėjimas gim-
nazijos bendruomenei ar-
tėjančių švenčių proga. 

 Sakydama ačiū už šiltą 
priėmimą į jūsų bendruomenę, 
švenčių proga mums visiems 
linkiu būti sveikiems, bendruo-
meniškiems, tolerantiškiems. 
Gražių ir ramių švenčių! 
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Gintė Nutautaitė 

Geros savijautos diena gimnazijoje 

2021 m.  lapkritis - gruodis 

 
 Lapkričio 11 dieną gimna-
zijoje organizuota ,,Geros sa-
vijautos diena“:  I klasių moki-
niams vyko užsiėmimai ir pas-
kaitos su psichologais, skirti 
emocinei sveikatai ir stresui 
bei jo įveikimo priemonėms 
aptarti. Klasėse buvo diskutuo-
jama apie miego režimo, mity-
bos, gyvenimo būdo įtaką žmo-
gaus nervinei sistemai.  
 Pamokų metu psichologai 
pasakojo apie tai, kas yra stre-
sas, kaip jį įveikti, kas yra 
stresoriai ir kaip juos atpažin-
ti. Mokiniai buvo kviečiami da-
lintis savo įžvalgomis apie stre-
są, jo žalą organizmui. Daž-
niausi įvardyti paauglių tarpe 
pasitaikantys stresoriai: mo-
kykla, nesutarimai šeimoje ar 

draugų tarpe, viešasis kalbėji-
mas, scenos baimė, nepasiti-
kėjimas savimi, patyčios. Kar-
tu su specialistu gimnazistai 
aptarė, kaip reiktų elgtis, no-
rint sumažinti stresorių suke-
liamas neigiamas emocijas. 
Moksleiviai diskutavo apie svei-
kus ir nesveikus streso įveiki-
mo būdus, susiskirstę grupelė-
mis turėjo užrašyti ir aptarti 
bent kelis streso įveikimo bū-
dus. Kaip netinkamus streso 
įveikimo būdus jie įvardino 
svaigalų arba narkotinių me-
džiagų vartojimą, smurtą, val-
gymo sutrikimus. Tinkami stre-
so įveikimo būdai: išsikalbėji-
mas, sportas, buvimas gamto-
je, muzikos klausymas, medi-
tacija. 
 Psichologai išskyrė keletą 
efektyviausių metodų, galinčių 
padėti stresą keliančiose situa-
cijose. Mokiniai atliko kvėpavi-
mo pratimus, skirtus organiz-
mui nuraminti, susipažino su 
piešimo technikomis, kurios 
padeda sukoncentruoti dėme-
sį, atliko vizualizacijos bei re-
laksacijos pratimus. Žaisdami 
mokiniai turėjo įvardyti jiems 
kylančias neigiamas emocijas 
bei pasiūlyti būdus, padedan-
čius jas įveikti. Žaidimai skati-
no dalyvius dirbti komandose, 
mokiniai tapo drąsesni, geriau 
pažino savo ir kitų jausmus, 
kūno kalbą.  
 Dirbdami komandose pir-
mokai daugiau sužinojo apie 
savo bendraamžių išgyvenamus 

jausmus, o individualus darbas 
padėjo geriau pažinti save, 
suprasti, kodėl jaučiama bai-
mė, stresas ar nerimas. Kiek-
vienas turėjo galimybę išsakyti 
savo nuomonę ir pasidalinti 
asmenine patirtimi. Kad tokią 
diena mokiniams naudinga, liu-
dija ir jų įspūdžiai, refleksijos: 
„Sužinojau daug naujo, kaip 
saugoti savo sveikatą. Išmokau 
dirbti komandoje“, „Kalbėjom 
apie mitybą, jos poveikį žmo-
gui, man, kaip sportininkui, tai 
buvo labai naudinga.“ 

 „Aš išmokau, kaip galima 
nusiraminti ir numalšinti stre-
są“, „Sužinojau, kaip maitin-
tis, kad nesusigadinčiau ne tik 
fizinės, bet ir emocinės, psi-
chologinės savo sveikatos“, 
„Buvo įdomu sužinoti, kad fizi-
nis aktyvumas gali padėti iš-
vengti ligų ateityje“, „Mane 
paskatino pasimankštinti ry-
tais, nes tai padeda smagiau 
pradėti dieną“. 

Mokyt. D. Pilypavičiūtės nuotr. 

Mokyt. D. Pilypavičiūtės nuotr. 

Gintės Nutautaitės nuotr. 
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 Lapkričio 13 dieną Vilniu-
je įvyko 9-oji kasmetinė dau-
giakalbystės olimpiada „Aš kal-
bu, tu kalbi, mes bendrauja-
me!“, organizuota Tarptauti-
nėje Amerikos mokykloje. 

       Į ją iš visos Lietuvos kvie-
čiami kūrybingi gimnazistai, 
kurie yra kalbantys ne mažiau 
kaip dviem negimtosiomis (už- 
sienio) kalbomis. Susibūrę į 
komandas jie išbando savo jė-
gas atlikdami netradicines už-
duotis. Daugiakalbystės olim-
piada siekia skatinti kultūrinį, 
sociokultūrinį sąmoningumą  
mokantis įvairių kalbų, plėtoti 
įvairias kalbų mokymosi gali-
mybes ir ugdytis motyvaciją 
mokytis, kūrybiškumą, gebėji-
mą bendrauti įvairiose situaci-
jose, naudojant netgi skirtin-
gus bendravimo įgūdžius ir 
skirtingą kalbą. 
 Olimpiadoje yra organi-
zuojamos įvairaus pobūdžio 

užduotys: užsienio kalbomis 
komentuojamos sporto var-
žybos, pagal duotas instrukci-
jas piešiami paveiksliukai, mo-
kinių žinios tikrinamos viktori-
nos metu ir kt. Komandos turi 
atlikti ir kūrybinę namų darbų 
užduotį, kuri būna susijusi su 
tų metų olimpiados tema, turi 
parengti 1 minutės prisistaty-
mą ta kalba, kuri nėra pagrin-
dinė konkurso kalba.  
 Mūsų gimnazijai atstova-
vo trimis skirtingomis kalbomis 
kalbančių mokinių komanda: 
Fausta Žilinskaitė (rusų kalba), 
Saulė Malinovskaja (anglų k.) ir 
Marija Vaičiulytė (prancūzų 
k.). Olimpiadoje dalyvavusi 
gimnazistė M. Vaičiulytė tei-
gia: „Užsienio kalbų mokėji-
mas praturtina žmogų bei su-
teikia galimybę pažinti įvairias 
kultūras. Olimpiados užduočių 
įvairovė maloniai stebino – nuo 
kalbėjimo ekspromtu, sporto 
žinių įgarsinimo iki motyvaci-
nio laiško rašymo bei slemo 
kūrimo.“ 
 Visi mokiniai olimpiadoje 
pasirodė ne tik kūrybingi, bet 
ir labai talentingi, turintys 
gerą humoro jausmą, puikius 
kalbėjimo įgūdžius. Turnyras 
vyko trimis turais, kiekviena-
me ture daugiausiai žiūrovų 
balsų surinko trys komandos, 
tarp kurių ir mūsų gimnazijos 

komanda. Mokinių pasirody-
mus, atliekant įvairias užduotis 
skirtingomis kalbomis, vertino 
profesionalių kalbų specialistų 
grupė iš Lietuvos vidurinių mo-
kyklų, gimnazijų ir kalbų įs-
taigų. 
 Šiemet mūsų gimnazijos 
komandai pavyko laimėti titulą 
„Geriausiai prancūzų kalba pa-
sirodžiusi mokykla”, namų dar-
bų užduotis – sukurta sporto 
skanduotė – buvo įvertinta kaip 
viena originaliausių. Praleistas 
laikas dalyvaujant tokiuose 
renginiuose tikrai neprailgsta 
ir yra naudingas: susipažįstame 
artimiau su komandos nariais, 
užmezgame naujas pažintis su 
kitų mokyklų mokiniais. Įvai-
rios įdomios užduotys skatina 
ne tik paplušėti siekiant re-
zultatų, bet ir padeda atsipa-
laiduoti. Daugiakalbystės olim-
piadą planuojama organizuoti 
ir kitais mokslo metais. Mielai 
dalyvausime! 

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 2021 m.  lapkritis - gruodis 

Daugiakalbystės olimpiada „Aš kalbu, tu kalbi, 
mes bendraujame!“  

Saulė Malinovskaja  

Marijos Vaičiulytės nuotr. 

Mokyt. M. Stanapėdytės nuotr. 
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Danielius Miodišauskas 

 Man „Tūkstantmečio vai-
kų akademija“ patiko, nes tai 
puikus būdas išmokti tam tikrų 
dalykų, kurių per pamokas 
mums neaiškina. Tokios temos 
kaip kosmosas, robotai, ateitis 
ir finansai mane labai domina, 
bet mokykloje apie tai nelabai 
pasakojama. „Tūkstantmečio 
vaikų akademijoje“ yra skati-
namas mūsų kūrybingumas: 
darėme grupėse kūrybinius na-
mų darbus, pavyzdžiui, reikėjo 
sukurti memus ar išradingą sa-
vo grupės prisistatymą. Grupi-
nis darbas man labai patiko, 
pavyko susidraugauti su pana-
šaus mąstymo, idėjų žmonė-
mis. Ypač esu patenkintas vik-
torina (kvizais), kurios metu 
reikėjo kuo greičiau ir teisingai 
atsakyti į paprastus klausimus, 
panašiai kaip ir televizijos lai-
doje „Tūkstantmečio vaikai“. 
Už gerą pasirodymą kvizuose 
ar aktyvų dalyvavimą paskaito-

se buvo dalinami prizai, ku-
riuos aš irgi sugebėjau gauti. 

Tomas Verbickas 

 Dalyvavimas akademijos 
veikloje buvo tikrai įdomi ir 
nuotaikinga patirtis. Visos pas-
kaitos apie tiksliuosius, gamtos 
mokslus ir menus buvo labai 
įdomios, dėstytojai iš pirmo 
žvilgsnio nuobodžius dalykus 
papasakojo labai įtraukiančiai, 
paskatino domėtis įvairiomis 
temomis. Kitos veiklos, kaip 
kvizai ir komandų prisistatymų 
kūrimas, labai praskaidrino sa-
vaitgalį. Manau, kad toks ren-
ginys yra puikus, pagilinantis 
turimas žinias, praplečiantis 
akiratį. 

Kristina Yamauchi 

 Ši „Tūkstantmečio vaikų 
akademijos“ idėja yra puiki. 
Tai labai naudingas renginys: 
dauguma paskaitų buvo įdo-
mios, įtraukiantys kvizai bei 
šaunūs dėstytojai. Dalyvių am-
žiaus grupės turėtų būti ma-
žesnės: dabar vienoje amžiaus 
grupėje dalyvavo 13–19 metų 
amžiaus jaunuoliai. Manyčiau, 
kad grupės turi būti skaido-
mos: vienoje dalyvautų 12–15 
m., kitoje 16–19 m. jaunimas. 

Tuomet būtų labiau atrinktos 
temos, aktualios tai jaunuolių 
amžiaus grupei. Paskaitoj apie 
finansus neišgirdau nieko nau-
ja, ko nebūčiau žinojęs, bet 
jei būčiau 13 m. paauglys, tai 
paskaita būtų labai naudinga. 

Goda Belinskytė 

 Man patiko dalyvauti aka-
demijos organizuotose veiklo-
se. Buvo daug įdomių paskaitų 
ir užsiėmimų. Jeigu turėčiau 
galimybę dar kartą sudalyvau-
ti, tai mielai dalyvaučiau. Buvo 
smagu klausyti paskaitų apie 
finansus ir karo mokslą, žaisti 
įvairius kvizus ir dirbti koman-
dose. Rekomenduoju! 

Lukas Stavaris 

 Tai man buvo įdomi patir-
tis. Paskaitos patiko, praplėtė 
mano pasaulėžiūrą, pavyz-
džiui, sužinojau, kokios sudė-
tingos yra žmogaus smegenys. 

Gimnazistai – „Tūkstantmečio vaikų akademijos“ 
dalyviai 

Marija Vaičiulytė 

2021 m.  lapkritis - gruodis 

 Lapkričio 19–21 d. ir 26–28 d. mūsų gimnazistai dalyvavo „Tūkstantmečio vaikų akademi-
jos“ organizuotose socialinių ir humanitarinių bei tiksliųjų mokslų konferencijose mokiniams. 
Joje paskaitas skaito ryškiausi savo sričių profesionalai, universitetų profesoriai, mokslininkai, 
mokyklų mokytojai, apie sudėtingiausius dalykus kalbantys paprastai, bet įdomiai, patraukliai. 
Renginiu siekiama ne tik sudaryti sąlygas mokiniams smagiai praleisti laiką, bet ir sužadinti jų 
smalsumą domėtis mokslu. Jūsų dėmesiui – mūsų gimnazistų, dalyvavusių renginyje, įspūdžiai. 

Viganto Ovadnevo nuotr. 

Viganto Ovadnevo nuotr. 
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Be to, reikėjo susiburti į ko-
mandas, sugalvoti pavadinimą 
ir dirbant komandoje vykdyti 
kūrybines veiklas. Grupės turė-
jo kurti memus ir prezentaci-
jas. Mūsų komandai pavadini-
mu „Bulvės“ puikiai sekėsi: 
buvome tokie populiarūs, kad 
kai kurios grupės bandė išgar-
sėti naudodamiesi mumis. Jei-
gu kitais metais gausiu bilietą į 
renginį, tikrai vėl dalyvausiu. 

Justinas Spurga 

 Tai buvo vienas iš įsimin-
tiniausių įvykių mano gyvenime 
per pastaruosius 3–4 metų. Vis-
kas buvo labai įdomu: smagios 
mokinių komandų „Bulvės“ ir 
„Kopūstai“ varžybos, puikūs 
lektoriai ir dėstytojai. Labiau-
siai patiko biofiziko Aivaro 
Vilučio paskaita apie planetų 
inžineriją, pasvarstymai, ko 
trūksta, kad galėtume laisvai 
gyventi Marse. Puikiai vertinu 
mokslininko Donato Staniulio 
paskaitą apie genus, jų funkci-
jas ir genetiškai modifikuotus 
organizmus. 

Nojus Kernagis 

 „Tūkstantmečio vaikų a-
kademijoje“ praleidau smagų 
ir įdomų savaitgalį. Joje klau-
sėmės įvairių sričių specialistų, 
mokslininkų, atrinkusių įdo-
mios ir naudingos informacijos 
jaunimo auditorijai, paskaitų. 
Bene daugiausia įspūdžių pali-
ko Osvaldo Rukšėno paskaita 

„Smegenų kintamumas“, ku-
rioje pateikta informacija bu-
vo lengvai suprantama, labai 
aiškiai išdėstyta. Taip pat labai 
didelį įspūdį paliko renginio 
vedėjai Paulius Mikolaitis ir 
Raminta Naujanytė, kurie su 
pilna paauglių auditorija pui-
kiai sutarė. Jie mums vesdavo 
viktorinas (kvizus), kuriuose 
galėjome laimėti prizų. Buvo 
smagu rungtis su kitais moki-
niais, patyrėme daug azarto ir 
gerų emocijų. 

Augustas Žalalis 

 Dalyvavimas vaikų akade-
mijos veikloje – ne tik naudin-
ga, bet ir įdomi, žaisminga pa-
tirtis, kurią vainikuoja puiki, 
draugiška atmosfera. Gero hu-
moro jausmo nestokoja nei 
renginio moderatoriai, nei jos 
svečiai. Aktualių temų gali at-
rasti kiekvienas, nes kviečiami 
skirtingų profesijų atstovai, 
kurie specializuojasi tiksliųjų 
arba humanitarinių mokslų sri-
tyje. Tarp jų visų pažįstamas 
istorikas A. Bumblauskas, taip 
pat garsus politologas L. Koja-
la bei A. Lukošius, akademijo-
je dar vadintas „Tele2 dėde”.  

 

 

 

 Teko pabuvoti akademi-
joje, kurios pagrindinė tema – 
humanitariniai mokslai. Rengi-
nį pradėjo J. Dagys, logikos 

mokslo ekspertas, papasakojęs 
apie dažnai neteisingai interp-
retuojamą logikos sąvokos 
sampratą bei trumpai apibrė-
žęs logikos mokslo ribas. Po 
trumpos kvizo pertraukėlės 
paskaitas tęsė L. Kojala, pro-
fesinėje aplinkoje pasižymintis 
ypač sunkiai suprantama grei-
takalbe. Kaip bebūtų keista, 
pirmąją paskaitų dieną baigęs 
Linas diskusiją apie teises, pri-
vilegijas bei politikos mokslą 
vedė aiškiai bei suprantamai. 
Šeštadienio rytmetį praskaidri-
no prof. A. Bumblauskas, pa-
bandęs visos Žemės istorijos 
laiko tėkmę prilyginti parai, 
tai padėjo geriau suprasti Že-
mės evoliucijos raidą. A. Luko-
šius papasakojo apie internete 
tūnančius pavojus ir mestelėjo 
keletą patarimų, kaip susikurti 
virtualią tapatybę, dėl kurios 
netektų gailėtis. Praktiškų pa-
tarimų nešykštėjo ir prezenta-
cijų prodiuseris Arturas Las- 
kauskas, atskleidęs 3 didžiau-
sius prezentacijų mitus ir pa-
dėjęs jų išvengti. Renginį  bai-
gė Oksfordo studentė Gabrielė 
Makarevičiūtė, aptarusi žmo-
giškumo sąvokos trapumą bei 
iškėlusi „holivudinį” klausimą – 
ar įmanoma lygybė tarp žmo-
gaus ir roboto? Paskaitų ciklą 
rekomenduoju visiems, ieškan-
tiems gyvenimo kelio bei no-
rintiems linksmai, įdomiai bei 
naudingai praleisti kelias die-
nas puikioje kompanijoje. 

2021 m.  lapkritis - gruodis 

Viganto Ovadnevo nuotr. 

Viganto Ovadnevo nuotr. 

facebook.com 
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 Kai atskridome į Daniją, 
oro uoste mus pasitiko prii-
mančios gyventi mokinius šei-
mos. Mano priimančios šeimos 
nariai buvo kinai, ne visi kal-
bėjo angliškai, tačiau tai nebu-
vo problema: Cecilia (danė 
mergina, kurios namuose gyve-
nau) buvo tarp mūsų vertėja. 
 Mokykloje atlikome daug 
įvairių užduočių: kūrėme ne 
vieną filmuką apie migraciją, 
ėmėme interviu, klausėmės 
paskaitų bei turėjome galimy-
bę dalyvauti pamokose su ki-
tais Mukensdam gimnazijos 
mokiniais. Kiekviena užduotis 
buvo atliekama vis su kita 
draugų grupe. Manau, būtent 
toks mokymosi būdas ir padėjo 
visiems labiau susipažinti, iš-
mokti greičiau prisitaikyti prie 
pokyčių. 

 Svečiai iš Farerų salų ir 
danai tarpusavyje šnekėjo 
daugiau daniškai nei angliškai, 

tad pradžioje buvo nelengva su 
jais susikalbėti. Vėliau paste-
bėjau, jog būdama tokioje ap-
linkoje pati pradėjau labiau 
kalbėti danų kalba. Per per-
traukas visi smalsiai klausinė-
davo vieni kitų apie svečios 
šalies kultūrą, lygindavo tuos 
pačius žodžius, stebėjo, kaip 
jie skirtingai skamba danų, fa-
rerų, švedų bei lietuvių kalbo-
mis. 
 Ekskursijos po įvairius 
muziejus bei pamokos apie 
migraciją buvo naudingos bei 
įdomios. Po pamokų visi skirs-
tydavomės namo, tačiau vaka-
rais susiplanuodavome kur nors 
nueiti su draugais, taip kūrėme 
glaudesnius ryšius. Aš puikiai 
praleidau laiką Koldinge. Atsis-
veikinti visiems buvo nelengva, 
tačiau grįžus gera prisiminti 
visas smagias akimirkas, susi-
rašyti su naujais savo draugais. 
Ši kelionė mane dar labiau 

paskatino nebijoti bandyti ką 
nors naujo ir, žinoma, dar 
stropiau mokytis danų kalbos. 

Ignas Lisauskas 

 Pirmą dieną atskridome į 
Bilundą, esantį apie 45 kilo-
metrus nuo Koldingo. Oro uos-
te pasitiko priimančios gyventi 
mokinius šeimos. Kartu su šei-
ma praleidome vakarą: jie ap-
rodė man Koldingą. Pirmadienį 
į mokyklą mus nuvežė mano 
bendraamžio dano tėvas. Joje 
mes, lietuviai, susipažinome su 
direktoriumi, kartu dainavome 
dainas daniškai. 

 Vėliau lankėmės istorinė-
se miesto vietose, susipažino-
me su projekto veiklomis, suži-
nojome apie Yahya Hassan, 
žymų palestinietį poetą, gyve-
nusį Danijoje ir kritikavusį isla-
mą, imigrantų gyvenimo sąly-
gas, aplankėme savanoriavimo 
namus ir bažnyčią, padedančią 

Tarptautinis „Nordplus“ projektas - gimnazistai 
Danijoje 

Emilija Švažaitė 

2021 m.  lapkritis - gruodis 

 Lapkričio 28 d. – gruodžio 3 dienomis gimnazistai (Kristina Česaitytė, Dominyka Daubarai-
tė, Liepa Grigonytė, Ieva Janušauskaitė, Saulė Malinovskaja, Gertrūda Penikaitė, IId) ir (Titas 
Gedvilas, Ignas Lisauskas ir aš, Emilija Švažaitė, IIId) lydimi danų kalbos mokytojos Jurgitos 
Staliulionienės bei anglų kalbos mokytojos Vaidotos Čiurinskienės dalyvavome „Nordplus“ pro-
jekto „Migracija vakar, šiandien ir rytoj“ veiklose Danijoje, Kolding mieste. Jūsų dėmesiui ma-
no, Igno, Tito ir Gertrūdos įspūdžiai. 

Emilijos Švažaitės nuotr. 

Tito Gedvilo nuotr. 

Emilijos Švažaitės nuotr. 
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imigrantams integruotis į danų 
kultūrą. 
 Vykome į istorinį miestą 
Ribe, kuriame aplankėme mu-
ziejus apie raganų medžioklę 
Ribėje ir žymų emigrantą Jo-
kūbą Riisą. Mokykloje gamino-
me kalėdines dekoracijas.  

 Sužinojome nemažai nau-
dingos informacijos apie mig-
raciją Danijoje. Žinias naudo-
jome apie tai kurdami filmuką. 
Vėliau lankėmės Koldinge, kas-
met vykstančiame šviesų festi-
valyje. Jis paliko didelį įspūdį, 
nes buvo labai gražus, daug 
inovatyvių instaliacijų. 
 Grįždami namo Bilunde, 
atvykę į oro uostą, praleidome 
jame daugiau laiko, nei buvo 
planuota, nes mūsų skrydis į 
Rygą iš pradžių buvo atidėtas, 
vėliau atšauktas. Teko viešbu-
tyje laukti ryto. Apskritai, to-
kie nesklandumai nuotaikos 
nesugadino, kelionė labai pati-
ko: įgijau naujų potyrių, pra-
plėčiau akiratį apie kitas kul-
tūras. Manau, kad tokią veiklą 
yra naudinga išbandyti visiems 
mokiniams. 

Titas Gedvilas 

 Sekmadienis, lapkričio 28 
d. Lietus ir jaudulys liejasi per 
kraštus. Vaikinas, kurio na-
muose ruošiausi apsigyventi, 
neturėjo jokių fotografijų so-
cialiniuose tinkluose. Rizikavau 
veždamas jam lauktuvių megz-
tinį, bet mano dovanėlė tiko 

kuo puikiausiai. Be manęs, to-
je šeimoje gyveno ir kitas pro-
jekto dalyvis, tikras Farerų 
žvejys, fitneso entuziastas, 
tad dėmesiu teko dalintis :). 
 Turėjau progą vykti ne į 
Kopenhagą, kaip daro eilinis 
turistas, o į Koldingą, vieną 
svarbiausių Baltijos jūros uos-
tamiesčių. Pagal dydį septintas 
miestas Danijoje man šiek tiek 
priminė Vilnių, nes jame apstu 
siaurų gatvelių, papuoštų se-
noviniais namais. Daugiausiai 
laiko praleisdavau mokykloje, 
bendraudamas su vaikais iš 
skirtingų šalių. Galiu pasakyti, 
kad mokykla – labai gyva ir 
spalvinga. Nuolatinis judėji-
mas, skambanti muzika, meno 
kūriniai ant sienų, mandagus ir 
linksmai nusiteikęs jaunimas 
lėmė mano pozityvius įspū-
džius apie ją. Maistas mokyklo-
je buvo skanus, daugiausiai 
vyravo europinės virtuvės pa-
tiekalai: picos, makaronai, žu-
vis. 
 Nepamiršiu Ribė, seniau-
sio miesto Danijoje, į pietry-
čius nuo Koldingo. Po valandos 
kelionės autobusu netyčia at-
siskyriau nuo grupės ir pasikly-
dau. Bet jei nebūtų tai atsiti-
kę, nežinau, ar būčiau pama-
tęs tiek nuostabių gatvių (pui- 
kiausi kadrai mano filmui, kurį 
kada nors tikiuosi sukurti). Ap-
lankiau Ribės katedrą, romani-
nio stiliaus bažnyčią, išskirtinę 
savo žavesiu. Bažnyčios viduje 
nebuvo daug puošybos elemen-
tų, kaip tikėjausi, bet įspūdis 
nepakartojamas: lubos supro-
jektuotos taip, kad atrodė, jog 
jos judėjo. Užlipus girgždan-
čiais laiptais į katedros bokštą, 
atsivėrė kvapą gniaužianti Ri-
bės miesto panorama. Projek-
to metu stengiausi vartoti da-
nų kalbą, tačiau, be abejo, te- 
ko kalbėtis ir angliškai. Džiau-

giuosi, kad nors ir netaisyklin-
gomis sakinių konstrukcijomis, 
laužyta kalba susikalbėjau su 
danais. 

Gertrūda Penikaitė 

 Mintis, kad gyvensiu danų 
šeimoje, iš pradžių šiek tiek 
gąsdino, bet viskas buvo gerai: 
atsidūriau rūpestingiausioje 
šeimoje. Pastebėjau, kad gy-
venant kartu pažinti danus 
lengviau: pavyzdžiui, jie vaka-
rienę visuomet valgo kartu, 
mėgsta dalintis dienos įvykiais, 
juokauti.  

 

 Man įsiminė, kokiu tempu 
jie kalba, kokių raidžių neta-
ria, atmintinai žinau, kaip da-
niškai yra visi šeimos nariai. 
Pagrindinė kalba kelionės me-
tu yra anglų kalba. Kai esi 
„priverstas“ kalbėti angliškai, 
nes kitaip neišsisuksi, sužinai, 
kiek iš tiesų daug gali pasakyti, 
kiek daug supranti, kad gebi 
papasakoti įdomią ilgą istoriją 
savo danų šeimai. Daug suži-
nojau ir apie migraciją (šią te-
mą tyrinėjome, vykdydami 
projektą). Mainų programose 
ne tik praplėsite savo kalbų 
žinias, pamatysite kitus pasau-
lio kampelius, bet ir suprasite, 
kad patys turite imtis iniciaty-
vos ką nors keisti savyje ar sa-
vo aplinkoje, apskritai pratur-
tinsite save kaip asmenybės. 
Tokiose veiklose verta daly-
vauti. 

2021 m.  lapkritis - gruodis 

Emilijos Švažaitės nuotr. 

Mokyt. V. Čiurinskienės nuotr. 
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„Erasmus+“ projekto „The Beaten Path“ dalyvių 
susitikimas Vilniuje 

 Tai buvo pirmoji mano 
patirtis dalyvaujant „Erasmus“ 
projekte, kurio aš iš tiesų labai 
laukiau. Iš pradžių gal kiek ne-
rimo kėlė nežinia, ką, kur ir 
kaip reikės daryti. Tačiau 
problemų, kad teks visą savai-
tę bendrauti anglų kalba su 
nepažįstamais žmonėmis, ne-
patyriau. Patiko projektų kūri-
mas bei pristatymas. Teko per 
programą ,,Zoom“ susiskam-
binti ir su į projektą neatvyku-
siais italais. Būdama vilnietė, 
pati sužinojau daug naujų da-
lykų apie gimtąjį miestą. Pui-
kūs įspūdžiai! Gera nuotaika 
vyravo su užsieniečiais disku-
tuojant apie šalių, miestų, 
kalbų skirtumus ir panašumus, 
netgi maisto įvairovę. 

 Ši veikla man suteikė ne 
tik galimybę peržengti savo 
komforto zoną, kalbėtis kita 
kalba nei gimtąja, bet ir dau-
giau sužinoti apie savo miestą, 
susirasti naujų draugų. Su ke-
turiomis lenkėmis susidrauga-
vusios apsikeitėme kontaktais, 

kad galėtume bendrauti socia-
liniuose tinkluose, tikimės su-
sitikti kitą kartą. Tai mane 
motyvuoja ir toliau dalyvauti 
panašiuose projektuose. 

Ūla Diglytė 

 „Erasmus“ projekto metu 
buvo smagu susipažinti su nau-
jais žmonėmis ir darkart pama-
tyti jau pažįstamus veidus. La-
biausiai, ko gero, įsiminė ma-
no, kaip gidės, pirmoji patir-
tis. Vedžiau ekskursiją Rasų 
kolonijoje, pasakojau apie ra-
joną istoriniu, architektūriniu 
ir socialiniu aspektais. Nors ir 
turėjau pasirašiusi tekstą, ta-
čiau mintis perteikti raiškiai, 
suprantamai ir įdomiai tikrai 
buvo iššūkis. 
 Šį „Erasmus” projektą 
baigiau įsimylėjusi Vilnių iš 
naujo. Tai toks gražus ir gyvas 
miestas! Anksčiau to nepaste-
bėjau arba neįvertinau. Dėl 
šios priežasties turbūt labiau-
siai džiaugiuosi dalyvavusi pro-
jekte „Off the Beaten Path“. 

Smiltė Avlasevičiūtė 

 Projekto savaitė man bu-
vo kupina daugybės įspūdžių. 
Projekto dalyviams iš kitų šalių 
teko pamatyti tikrai pačias 
reikšmingiausias ir įdomiausias  
Vilniaus vietas, pasakojome 
apie Lazdynų rajoną bei Rasų 

koloniją. Buvo gera ir smagu 
matyti užsieniečių veiduose 
susižavėjimą bei išgirsti įvairių 
nuomonių apie mūsų šalį, sos-
tinę Vilnių. 

 Dalyvaudama šiame pro-
jekte jaučiausi labai patrio- 
tiškai, kadangi   mes turėjome 
supažindinti kitataučius su 
mūsų šalies istorija bei kultū-
ra. Supratau, ką reiškia dirbti 
grupėje, jausti didesnį atsako-
mybės pojūtį, patobulinau 
anglų kalbos žinias. Labiausiai 
man įsiminė vienų iš projekto 
svečių išsakyta mintis: jie buvo 
nustebę, koks Vilnius yra tvar-
kingas bei švarus miestas. 
Džiaugiuosi, jog turime ką pa-
rodyti kitataučiams ir kad Lie-
tuva tampa vis labiau žinoma. 
Tuo mes visi turėtume didžiuo-
tis. 
 Kitas mūsų projekto daly-
vių susitikimas numatytas 2022 
metų sausio mėnesį Lenkijoje, 
šalia Vroclavo. Tikimės, kad 
projekto veikla irgi bus įdomi 
ir produktyvi. 

Miglė Valinskaitė 

Miglės Valinskaitės nuotr. 

Mokyt. Ž. Stankevičienės nuotr. 

 Gruodžio 6–10 d. gimnazijoje lankėsi „Erasmus+“ projekto dalyviai iš Lenkijos, Danijos, 
Vengrijos ir Portugalijos (Italijos komanda veiklose dalyvavo nuotoliniu būdu). Šio projekto 
tikslas pristatyti svečiams Vilniaus miesto neturistines vietas architektūriniu, istoriniu bei so-
cialiniu aspektu. Jūsų dėmesiui mano ir kitų mokinių įspūdžiai.  

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 
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Austė Zaleckaitė 

 Šiam projektui ruošėmės 
ilgai: turėjome pasiskirstyti 
darbais, versti iš lietuvių kal-
bos į anglų kalbą tekstus, turė-
jome kelis susitikimus „Zoom“ 
platformoje, kartu kūrėme 
maršrutą, dalijomės surinkta 
informacija apie įvairius ob-
jektus, analizavome ją, kad 
būtų įdomi svečiams. Vykome į 
Rasų koloniją tam, kad išban-
dytume ekskursijos maršrutą. 
 Pirmąją projekto dieną 
atsikėliau su nerimu, nes neži-
nojau, kokie žmonės atvyksta, 
ar jie draugiški, ar jiems patiks 
Lietuva. Tačiau tik įėjusi į kon-
ferencijų salę pasijutau labai 
jaukiai. Susipažinę turėjome 
atlikti orientacinę užduotį: pa-
siskirstę į grupes su svečiais 
ėjome apžiūrėti nurodytų sta-
tinių.  

 Papasakojome jiems apie 
V. Kudirkos paminklą, Vilniaus 
katedrą, Lukiškių aikštę. Ši už-
duotis mus, kaip dalyvius, su-

artino: nuoširdžiai kalbėjomės 
ir apie pomėgius, mokyklą, sa-
vo ateities planus. 
 Kitą dieną, spaudžiant 15 
laipsnių šaltukui, lankėmės 
Lazdynuose. Mes, lietuviai, tu-
rėjome pasiruošę termosus su 
arbata, kuria pasidalinome su 
užsieniečiais, jie atsidėkojo 
šypsenomis. Pakilome į Televi-
zijos bokštą, nors buvo apsi-
niaukę, tai mūsų nuotaikos ne-
sugadino. Lankėmės ir Rasų 
kolonijoje, kur mes, mokiniai, 
vedėme ekskursiją svečiams. 
Paskutinę projekto dieną visi 
prieš atsisveikindami susirinko-
me valgyti tradicinės lietuviš-
kos vakarienės, vaišinomės na-
mine gira. 

Augustė Jankevičiūtė 

 Visą savaitę dalyvavau 
„Erasmus“ projekte, kurio tiks-
las buvo projekto dalyvius 
(lenkus, danus, portugalus ir 
vengrus) supažindinti su Vilniu-
mi, aprodyti jiems mažai turis-
tų lankomas vietas, tokias kaip 

Lazdynai, Rasos, kad pamatytų 
Vilnių „kitomis akimis“. 
 Lazdynuose svečiai apžiū-
rėjo sovietmečio laikų pastatų 
architektūrą (daugiabučiai išsi-
dėstę simetriškai, jungiam 
arkų), klausėsi istorijų apie 
Lazdynų vėjarodį ir baseiną, 
kino teatrą ,,Lazdynai“.   

 Svečiai turėjo galimybę 
pakilti į Televizijos bokštą, pa-
sigrožėti Vilniaus panorama, 
klausydami gido pasakojimo. 
Aplankėme ir Rasose esančius 
istorinio paveldo namus, pas-
tatytus žymių architektų. Val-
dovų rūmuose svečiams su mo-
kinių grupe vedžiau ekskursiją, 
kartu visi kūrėme duotomis te-
momis projektus ir juos prista-
tėme vieni kitiems. Ši veikla 
padėjo man patobulinti vado-
vavimo įgūdžius, pagilinti ang-
lų kalbos žinias, dabar turiu 
išsikėlusi naujų ateities tikslų 
ir svajonių. Projektas man bu-
vo naudingas ir įdomus. 

Augustės Jankevičiūtės nuotr. 

Augustės Jankevičiūtės nuotr. 

Miglės Valinskaitės nuotr. 

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 
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KŪRYBOS OAZĖ 

MOKINIŲ KŪRYBA 
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Karina Daunoravičiūtė, IVu2  Viltis Eimutytė, IIIa  Gabrielė Dausinaitė, IVu2  

Patricija Tėja Veselytė, IVd  Gabrielė Bartkėnaitė, IIIb Rusnė Makauskaitė, IIa  

Paulius Baravykas, IIId  Aurimas Daukantas, IVd  Tautvydas Kapcevičius, IVu2  
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