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Kelintais metais baigėte mūsų mokyklą? Ar prisimenate,  kas buvo jūsų klasės  

auklėtojas(-a)?  

 

2013 m., auklėtoja Nelija Kostinienė. 

Kuo svajojote būti, kai mokėtės mokykloje?Ar svajonės išsipildė? 

Mokydamasi mokykloje norėjau būti psichologe. Šia kryptimi ir pasukau. Svajonės nuolat keičiasi, 

pasipildo ir transformuojasi, bet aš savo kelyje. 

Ką ir kur studijavote?  

Vilniaus universitete studijavau psichologijos bakalaurą, šiuo metu studijuoju Klinikinės 

psichologijos magistrą tame pačiame universitete. 

Papasakokite,  ką veikiate dabar - kiek laiko ir pastangų reikėjo, kad taptumėte tuo,  

kuo esate dabar? 

 

Tai platu. Kaip minėjau, šiuo metu studijuoju universitete. Kartu su kolegomis susikūrėme palankią 

atmosferą tam, todėl, nors sunku, įdomu ir smagu mokytis, bendraujame ir galime diskutuoti su 

pačiais įvairiausiais dėstytojais ir savo sričių specialistais. Taip pat šiek tiek dirbu. Visų studijų 

metu aktyviai dalyvauju įvairiose veiklose, stengiuosi įsitraukti į vieną ar kitą projektą, kuriuo tikiu. 

Dažniausiai tematiškai jie susiję su psichikos sveikata. Tai būtų karjeros pusė. Dar aš keliauju, 

skaitau, bendrauju, piešiu ir darau daugybę kitų dalykų, kuriuos mėgstu. Kiek resursų prireikė, kad 

atsidurčiau ten, kur esu dabar? Tikriausiai viso gyvenimo, sunku pasakyti, kiek tiksliai laiko, ar 

išskirti svarbiausius įvykius. Viena aišku, matematika čia labai paprasta: jeigu darai darbus, tai 

darbai būna padaryti, o jeigu nedarai – jie ir nebus padaryti. 

Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui? 

Tikriausiai savo norus pažinti svarbu. Jei leidi sau norėti, siekti, dirbsi gerai, dažniausiai noriai ir 

padarysi daugiau nei pats tikiesi iš savęs, greitai mokysiesi. Gal dar truputėlio drąsos reikia, kad 

susikauptum, įkvėptum ir žengtum pirmus žingsnius, o tuomet jau kantrybės. Bet visa tai 

išmokstama, įgyjama. 



Kokią įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? 

Be abejonės, didelę. Čia mokiausi bendrauti su žmonėmis, būti bendruomenės dalimi, mokiausi 

matyti save ir kitus, matyti mokslą, autoritetus, kurti, būti išgirsta arba ne, susitaikyti su sėkmėmis 

ir nesėkmėmis... Mokyklos kultūra neišvengiamai labai svarbi. 

Kuriuos mokytojus prisimenate ligi šiol? Kodėl? 

Gerai prisimenu Danutę Pilypavičiūtę. Nuostabi asmenybė, ją prisimenu kaip tikrai žmogišką 

pedagogę, kuri išbandė daug skirtingų metodikų sudominti mus. Gal tuomet taip nevertinau tų 

pastangų. Ir buvo vienas momentas jos pamokoje, kai ji man padėjo suprasti, kad viename žmoguje 

gali tilpti dvi viena kitai visiškai prieštaraujančios tiesos. Įstrigo tas momentas, buvo taikliai 

pasakyta. Už tai aš jai labai dėkinga. Taip pat Daiva Savčiukienė, kuri mokėjo kiekvieno mokinio 

pavardę ir kuri buvo veržli, aktyvi ir apjungianti visą veiksmą mokykloje. Tikriausiai ta dedikacija 

mokyklai išlikusi atmintyje. 

Jūsų palinkėjimai jaunesniems daukantiškiams? 

Linkėčiau drąsos klausti. Pati prisimenu, kaip kartais atrodydavo nepatogu ir nedrąsu garsiai 

užduoti klausimą. Nepatogu tiek prieš mokytoją, tiek prieš klasiokus. O juk mokytojai neišsemiama 

upė, jie tiek istorijų turi papasakoti... Jų tik reikia paklausti. 

 

 

 


