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 Dvi mokytojos: du požiūriai, du stiliai, 
viena paroda 

 Lapkričio 29 dieną gimnazijos skaitykloje atidaryta dailės mokytojų Ingridos 

BUDRAITIENĖS ir Daivos LELIUKIENĖS kūrybinių darbų paroda „Darbai po darbų“. 

 „Mus vienija požiūris į kūrybą, kaip atsipalaidavimo formą, pagarba tradicinei alieji-

nei tapybai ir (pirmąkart) panaši spalvinė paletė. Ekspozicijoje matote natiurmorto žanro 

darbus: skintas gėles ir nebylius (negyvus) daiktus. Tai buvo savotiškas iššūkis nugalėti save: 

ne itin patrauklią temą paverčiant gaivalinga potėpių srove, mėgaujantis spalviniais niu-

ansais, eksperimentuojant (džiazuojant) blikais ir priimant kolektyvinės parodos reikalavi-

mus. Rezultatas nustebimo mus pačias – lyg provanso stiliaus drobės, dar kvepiančios ru-

dens gėlėmis ir atsispindinčiais stikluose (stiklainiuose) vakaro saulės spinduliais. Net ir tam-

susis natiurmortas atsidūsta blankstančia šviesa ir tinka bendrame kontekste“, - parodos 

atidarymo metu kalbėjo mokytoja Daiva Leliukienė.  

 Jos žodžiais, įdomu tai, jog itin sunkus šio rudens darbas, gimnazijoje vykstant reno-

vacijai, buvo derlingiausias kūrybiniais darbais, sukurtais per porą pastarųjų mėnesių.  

Daiva LELIUKIENĖ, 
dailės mokytoja 

Dailės mokytojų Ingridos Budraitienės ir Daivos Leliukienės drobės, atrodo, dar 

kvepia rudens gėlėmis, o stikluose (stiklainiuose) žaidžia vakaro saulės spinduliai.  

Kaip „Laimės keksiukai“ suteikia laimę?  
 Gruodžio 5-6 dienomis vyko tradicinė,  jau šeštoji „Laimės keksiukų“ 

akcija.  Gimnazijos mokiniai kepė įvairių skonių keksiukus, juos atsakingai 

pakavo ir patikėjo mums, jauniesiems samariečiams. Su džiaugsmu lau-

kėme kiekvieno atnešto keksiuko ir su užsidegimu jais prekiavome, siūly-

dami mokiniams, mokytojams, tėveliams. Vienas euras - tai nėra keksiuko 

kaina, o parama vaikams, Urtei ir Martynui, sergantiems onkologinėmis 

ligomis. Akcijos metu buvo paaukoti apie šeši šimtai eurų.  

Kepti, pakuoti, dalintis, aukoti – maži įsipareigojimai, ta-

čiau jie leidžia patirti ir išgyventi džiaugsmą: pirmiausia, kad suteikiama 

pagalba kitam, kad vis dar mokame dalytis širdies gerumu, kad dalijimosi 

kultūra gyva mūsų bendruomenėje. Džiaugiuosi galėjusi prisidėti prie šios 

nuostabios akcijos, nes tik tas laimingas, kas moka dalintis laime su kitais. 

Dėkoju visiems prisidėjusiems ir linkiu visada skubėti daryti gera!  

Samanta PETRAUSKAITĖ,  

III d klasės mokinė, samarietė   

     Daiva GEDMINIENĖ,  

     Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja: 

 

- Dėkoju Samantai už akcijos pristatymą. Organizatorių vardu dėkoju visiems gimnazistams ir jų šeimoms, kurie  iškepėte 

„laimės keksiukus“. Dėkoju jauniesiems samariečiams ir mokytojai Danutei Kratukienei už pagalbą organizuojant akciją. 

Dėkoju gimnazistams, jų tėveliams, mokytojams ir gimnazijos darbuotojams, kurie aukojote šiai akcijai. Šiuo metu akcijoje 

surinkta 651 euras. Gruodžio 14 dieną PC „Akropolis“ vykstančioje mugėje janoniečių mokomosios bendrovės, vadovauja-

mos mokytojos Aurelijos Šmitienės, prekiavo savo gaminiais. Dalį gautų lėšų skyrė šiai akcijai. 

„Laimės keksiukų” akcijoje surinkta 651   

euras skirti sergantiems vaikams. 
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 Vienuolika Mokinių seimo narių, tarp kurių nemažai 

pirmokų, jau suorganizavo spalį vykusias pirmokų krikštynas, 

filmų vakarą, teminę kojinių dieną, I – II klasių projektą 

,,Draugiška klasė“, kurio tikslas kurti draugiškus pirmokų ir ant-

rokų santykius. Artimiausias Mokinių seimo renginys – kalėdi-

nė karaokė. ,,Planuojame organizuoti talentų vakarą, kuris 

vyks pavasarį, Eurovizijos peržiūras,‘‘- teigia Mokinių seimo 

prezidentas Arminas Stočkus.  

Mokinių seimas yra susiskirstęs į tris komitetus:  

Socialinis komitetas, atsakingas už renginių platinimą ir vieši-

nimą socialiniuose tinkluose. Komitetui priklauso Vaida Ra-

čkauskaitė ir Lukas Volkovas, o pirmininkė – Šarlota Tuzova. 

Kultūros komitetas – jo pagrindinė užduotis sugalvoti kuo 

daugiau renginių ir pasirūpinti gera jų kokybe. Šio komiteto 

pirmininkė Laisvūnė Šimonytė sakė: ,,Mano pagrindinis dar-

bas yra sugalvoti renginį ir padaryti jį kiek įmanoma įdomų 

bei originalų“. Kultūriniam komitetui priklauso Veronika Dap-

kutė ir Rūtenė Andrijauskaitė. 

Žiniasklaidos komitetas atsakingas už plakatus, afišas bei 

maketavimą. Pirmininkas Mantvidas Valančius. Žiniasklaidos 

komitetui taip pat priklauso Toma Savickaitė ir Eimantas Ur-

niežius. 

Pasikalbėjus su naujojo Mokinių seimo nariais galima daryti 

išvadą: komanda nusiteikusi rimtai ir atsakingai dirbti visus 

mokslo metus.  

Dominyka SUTKUTĖ, 
žurnalistų klubo ,,Tebūnie šviesa“ narė 

Naujai išrinktas Mokinių seimas šiais mokslo metais 

atliko nemažai darbų ir dar daugiau ruošiasi atlikti 

ateityje. 

Naujas Mokinių seimas dirba rimtai ir atsakingai 

 mes vėl visi kartu po vienu stogu. Dar ilgai truks 

renovacijos darbai (sporto salė, liftas, priestato ap-

šiltinimas), tačiau nuo šiol mes dirbsime savo kabi-

netuose. Būkime atidūs, neabejingi ir saugūs per li-

kusį remonto laikotarpį. Ir mes patys dar turime gra-

žių planų ugdymo sąlygoms gerinti gimnazijoje. Pa-

dėkime vieni kitiems kuo greičiau atkurti normalų 

darbą kabinetuose ir kitose patalpose. Graži idėja 

buvo surengti talką. Tikiuosi ne paskutinę. Supraski-

me ir vis nespėjantį techninį personalą. Dar kartą 

dėkoju už kantrybę ir supratimą. Pasitikime gerais 

darbais gražiausias metų šventes. Matykime esantį 

šalia, pasidalinkime švenčių laukimu ir džiaugsmu.  

 Linkiu linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! 

Rimas BUDRAITIS, direktorius 

Gerbiami janoniečiai, 

Kvepia Kalėdomis  
Už lango beprotiškai nuostabiai sninga... 
Pakvipo namai obuolių pyragu, 
Sužibo viltis akyse stebuklinga, 
Užmigo, kas gyva, po baltu sniegu. 
 

Čia beržo šakelės iš ledo nulietos, 
Čia girdisi juokas laimingų žmonių, 
Čia širdys, kalėdinės dvasios nutvėkstos, 
Netvėrė džiaugsmu dėl žmonių artimų. 
 

Užmerkęs akis tu galėjai pajausti, 
Kaip tvyro artumas ir meilė ore. 
Kalėdinę dainą galėjai išgirsti, 
Žvakutę laikydamas savo delne. 
 

Už lango beprotiškai nuostabiai sninga... 
Iš židinio skverbias švelni šiluma. 
Dabar suprantu, kokia ji laiminga, 
Šilta, ypatinga- širdelė mana. 

Emilija KARPIŪTĖ, I d klasė 

15 NUGALĖTOJAI 

Meras dalyvavo Metų mokytojos pamokoje 
 Šiaulių miesto meras Artūras 

Visockas lankėsi Juliaus Janonio 

gimnazijos fizikos mokytojos Valenti-

nos Rakužienės, išrinktos Metų moky-

toja,  pamokoje.  

 Minint Tarptautinę mokytojų 

dieną, buvo išrinkta ir apdovanota 

dešimt geriausių Šiaulių miesto mo-

kyklose dirbančių mokytojų. Šventi-

nio renginio metu Metų mokytojams 

įteiktos padėkos, atminimo dovanos 

ir premijos. Tarp apdovanotųjų - ir 

Juliaus Janonio gimnazijos fizikos 

mokytoja Valentina Rakužienė. 

 Po renginio Šiaulių meras Ar-

tūras Visockas pažadėjo aplankyti 

Metų mokytojus jų mokyklose: sakė 

norintis geriau su jais susipažinti ir 

pabūti pamokose. 

Irena VIDŽIŪNIENĖ, 
kūno kultūros mokytoja  

 Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko Edinburgo herco-

go tarptautinių apdovanojimų programos (toliau – DofE) 

ceremonija. Jos metu 46 jaunuoliai iš visos Lietuvos buvo 

apdovanoti bronzos lygio apdovanojimais. Jungtinės kara-

lystės ambasados Politikos sekretorė Una Ryan ir LR Švietimo 

ir mokslo ministerijos atstovas Algimantas Šimaitis įteikė serti-

fikatus ir ženklelius.  

      Juliaus Janonio gimnazijos DofE dalyviams Deividui Bart-

kui, Gabrieliui Eidintui, Gabijai Dargytei, Gabrielei Bartkevi-

čiūtei, Lukui Volkovui, Akvilei Milašiūtei buvo įteikti bronzos 

ženkleliai. Deividas pasidalijo, 

ką jam davė DofE programa 

bei svečius džiugino nuostabiu 

dainavimu.  

 Nuo 2015 metų pava-

sario 26 gimnazistai apdova-

noti  bronzos, o Elzė Urbietytė 

sidabro ženkliukais.  Džiugu, 

kad šiais mokslo metais akty-

viai į programą įsijungė 12 

gimnazistų.  

 DofE programa  yra 

pasaulyje gerai žinoma nefor-

maliojo ugdymo, savęs tobuli-

nimo programa, skirta jauni-

mui nuo 14 iki 24 metų ir įgy-

vendinama daugiau nei 130 

pasaulio šalių.   

Programos dalyviai patys pasirenka tobulėjimo sritis, išsikelia 

tikslus ir atkakliai jų siekia. DofE programos tarptautinius serti-

fikatus bei pasiekimus atspindinčius ženklelius vertina tarp-

tautinių kompanijų personalo atrankos specialistai. DOFe 

programos koordinatorė mūsų gimnazijoje yra Milda Si-

nickienė, vadovė Irena Vidžiūnienė, žygių vadovė Danutė 

Kratukienė . 

DofE dalyviams įteikti bronzos ženkleliai 

Juliaus Janonio gimnazijos DofE programos dalyviams įteikti bronzos ženkleliai. 

Gimnazijos inf. 

Robotikos entuziastai šluoja laurus  
 Gimnazijos robotikos būrelio „Robotika JJG“ nariai dalyvavo tarptautinėse robotikos varžybose „Eastrobo 

2018“. Trijose rungtyse iškovotos 8 prizinės vietos. 

Mini sumo robotų rungtis: 

I vieta – Tomas Sobutas, robotas „RawPower“ 

II vieta – Austėja Šernaitė, robotas „Phantom“ 

III vieta – Tomas Sobutas, robotas „Labutis“ 

 

Linijos sekimo rungtis: 

I vieta – Tomas Sobutas, robotas „Agn“ 

II vieta – Deimantas Norvilis, robotas „Baltas JJG“ 

 

Linijos sekimo turbo rungtis: 

I vieta – Ričardas Gečas, robotas „Leila“ 

II vieta – Ričardas Gečas, robotas „RRRLG“ 

III vieta – Deimantas Norvilis, robotas „N3zin4u“ 
Mini sumo robotų rungties I vietos laimėtojas Tomas 

Sobutas (dešinėje).  
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Olimpinės kartos projektas išjudino gimnaziją  
Lapkričio mėnesį gimnazijoje baigtas įgyvendinti Olimpinės kartos projektas, kurio tikslas – diegti 

jaunimui olimpines vertybes, principus ir kultūrą.  

 Inicijuotas pokalbis tema ,,Visi 

skirtingi, bet stiprūs kartu“ atskleidė: 

sportas yra priemonė įveikti skirtumus ir 

įtraukti žmones su negalia bendrai veik-

lai.  Mokytojos I. Vidžiūnienės iniciatyva 

buvo atidaryta piešinių paroda 

,,Pieštuko magija“, kurios darbų autoriai 

- žmonės su negalia.  Spalio mėnesį visa 

bendruomenė dalyvavo ,,Dienoje Ki-

taip”: pirmokai ir antrokai dalyvavo 

gimnazijos savivaldos naujų narių moty-

vacinių kalbų pristatyme,  įveikinėjo 

orientavimosi užduotis po miestą. Vyres-

nieji gimnazistai klausėsi olimpiečio Min-

daugo Žukausko ir profesionalaus orien-

tacininko Viliaus Aleliūno pasidalijimų 

apie sportą, sveikatą.  “Godos“ dienos 

centro Spalvų orkestro atliekami kūriniai 

suvirpino ne tik orą, bet ir susirinkusiųjų 

širdis. Vėliau muzikantai buvo pakviesti 

dalyvauti bendrose rungtyse.   

 ,Protų kovos“  olimpine tematika 

įvyko Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešojoje bibliotekoje ne tik Šiaulių, bet ir 

Vilniaus, Klaipėdos 

jaunimui. Sukurtas 

filmukas pristatytas 

Olimpinės kartos na-

riams. Didžiuojamės  

JPL iniciatoriumi Ed-

garu Sviščiovu, kuris 

aktyviai dalyvauja 

bendruomenės gyve-

nime, vadovauja 

sporto komitetui, sie-

kia Dofe sidabro ly-

gio ,  vadovauj a 

,,Sniego gniūžtės“ 

grupėms.   

Gimnazijos sporto komiteto nariai su mokytojais organizavo Olimpinės kartos projektą. 

Irena VIDŽIŪNIENĖ, 
kūno kultūros mokytoja  

     Mūsų gimnazijos Mokinių sporto 

komitetas - tai jauna, veržli, iššūkių 

bei nuotykių ieškanti komanda, or-

ganizuojanti sporto renginius. Komi-

tetas įkurtas 2017 metais, mokinio 

Edgaro Sviščiovo ir kūno kultūros 

mokytojos Irenos Vidžiūnienės inicia-

tyva. Komanda startavo su 12 sava-

norių, o šiais mokslo metais narių 

skaičius išaugo iki dvidešimties.  

Sporto komitetas - tai ratas aktyvių, 

veiklių žmonių,  Idėja gimė dėl noro  

surengti daugiau sporto renginių, 

kurie skatina judėti ne tik mokyklos 

mokinius, bet ir viso Šiaulių miesto 

gyventojus. Sporto komitetas yra 

komanda, kurioje kiekvienas turi 

puikias galimybes tobulėti ir išbandy-

ti save ten, kur niekada anksčiau 

nebuvo. Tereikia norėti. 

Mokinių sporto komitetas pasirengęs 
naujiems iššūkiams 

Gimnazijos sporto komiteto nariai ir jų veiklų koordinatorė, kūno kultūros 

mokytoja Irena Vidžiūnienė. 
Dorotėja Viktorija ŠUTKUTĖ, 

Mokinių sporto komiteto narė 

3 ĮVYKIAI 

Janoniečiai grįžo į savo gimnaziją!  
 Gruodžio 6 dieną, po pamokų, gimnazijoje vyko savitvarkos diena. Joje dalyvavo visa gimnazijos bend-

ruomenė. Vyravo puiki nuotaika: grojo muzika, visi džiaugėsi grįžimu—pagaliau visi vėl po vienu stogu.  

 Miglė PETKUTĖ, IV a klasė: - Nuo pat pirmųjų 

dienų gimnazija man tapo lyg antri namai. Ne vien dėl 

tvarkingo pastato, bet dėl jaukios atmosferos, kurią 

skleidžia visa bendruomenė. Besimokant universiteto 

pastate kažkas buvo ne taip. Žinoma, prisidėjo ir tech-

niniai nesklandumai – strigo kompiuteriai, multimedi-

jos. Tiesa, buvo ir gražių pokyčių – pakeitėme aplinką, 

išbandėme studentų gyvenimą. Grįžus į gimnaziją vėl 

reikia prie visko priprasti: atsiminti, kuriame kabinete 

vyksta pamoka, neužmiršti palikti striukių rūbinėje. 

Nors gimnazija dar remontų įkarštyje, didžiausi sunku-

mai jau praeityje.  Šiek tiek problemų sukelia tai, kad 

vis dar neturime sporto salės, tenka keliauti į universi-

teto salę, o kartais - ir į buvusios Dubijos mokyklos 

sporto salę. Tačiau remontas - dovana, jei tik yra atlik-

tas kokybiškai ir su meile. Manau, kad ateityje jano-

niečiai galės mėgautis patogia ir jaukia mokyklos ap-

linka. 

Norėtų ilgesnės pertraukos  
 
 Grupė abiturientų, dalyvavusių kraujo donorys-

tės akcijoje, irgi džiaugėsi šiltomis ir jaukiomis gimna-

zijos patalpomis: mokytis universitete buvę ne taip 

jauku ir šilta. Gimnazistai teigė norintys, kad būtų pa-

likta ilgoji pertrauka: pasak jų, ilgesnis atokvėpis tarp 

pamokų labai pasiteisino. Kai kurie mano, kad gimna-

zija galėtų apsieiti ir be skambučių – tiesiog reikėtų 

koridoriuose pakabinti daugiau laikrodžių.  

Gabrielė GULBINAITĖ, II b klasė:  

 - Labai smagu vėl būti vietoje, kurioje mokiausi 

praeitais metais, vėl sug-

rįžti į vėžes. 

Kristina MURAUSKIENĖ, 

istorijos mokytoja:  

 - Labai smagu, kad 

grįžome į namus. Tas 

vaikščiojimas iš gimnazi-

jos į universitetą ir at-

virkščiai vertė jaustis kaip 

benamiams. Iš pradžių 

nejaučiau nuovargio. Jis 

aplankė tik paskutinę sa-

vaitę: tikriausiai todėl, 

kad atsipalaidavome, ži-

nodami, jog greitai grįši-

me į gimnaziją. 

 

Vaida RAČKAUSKAITĖ, 

žurnalistų klubo ,,Tebūnie šviesa‘‘ redaktorė  

Mokytoja Kristina Muraus-

kienė savitvarkos dieną 

irgi griebėsi šluotos. 

Mokiniai koridoriuose plovė grindis, valė augalus, kiti padėjo mokytojams tvarkytis kabinetuose.  

Janoniečiai pasidalijo savo įspūdžiais apie sudėtingą renovacijos laikotarpį bei 

grįžimą į gimnaziją: 



APDOVANOJIMAI 4 

Miglė PETKUTĖ, 

žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ specialioji korespondentė 

 Mūsų Linda – geriausia Lietuvos kūno  
kultūros mokytoja! 

 - Kokios emocijos apėmė tapus geriausia kūno kultū-

ros mokytoja Lietuvoje? - „Tebūnie šviesa” redakcija pak-

lausė Lindos GUDAITĖS. 

 - Buvo smagu, džiaugiausi. Šią žinią sužinojau iš kon-

kurso organizatorių gavusi elektroninį laišką.  Konkurse daly-

vavo tikrai stiprūs kandidatai, todėl ši žinia buvo smagi ir ne-

tikėta.  

 - Ar jaučiatės verta šio titulo? Ar kada tikėjotės tiek 

pasiekti? 

 - Kiekvieną dieną eidama į darbą nė nesusimąstau 

apie tai. Paprastai stengiuosi, kad būtų įdomu mokiniams ir 

man pačiai. Prasidėjus konkursui vyko balsavimas. Ir šian-

dien atsimenu vienos klasės merginų (merginos žinos, iš ku-

rios klasės J) pasakymą „...kad ir nelaimėsit, Jūs vis tiek ge-

riausia... Jūsų pamokos įdomios“. Žinokit, tai pats geriausias 

įvertinimas.  Savęs iš šalies nematai, o patys geriausi vertin-

tojai – mokiniai, kurie mato tave kiekvieną dieną. 

 - Papasakokite, kada ir kodėl kilo mintis tapti kūno 

kultūros mokytoja?  

 - Aktyviai sportuoti pradėjau jau mokydamasi septin-

toje klasėje. Lankiau lengvosios atletikos treniruotes, daly-

vaudavau visose varžybose, kuriose paprašydavo dalyvauti 

kūno kultūros mokytojas. Klasės auklėtoja buvo kūno kultūros 

mokytoja. Tai turbūt ir nulėmė mano pasirinkimą. Sportas ir 

aktyvus laisvalaikis lydi mane visur, net ir per atostogas ilsiuo-

si aktyviai. 

Linda Gudaitė išrinkta geriausia kūno kultūros     

mokytoja Lietuvoje. 

Linda Gudaitė: „Sportas ir aktyvus laisvalaikis lydi  

mane visur“. 

 - Kokiais mokinių nuopelnais didžiuojatės? 

 - Reikšmingi visi mokinių pasiekimai. Visada džiaugiuosi 

mokinių pastangomis kūno kultūros pamokose teisingai atlikti 

užduotį ar pratimą. Ir dar smagiau, kai atėjęs liūdnas ar pa-

vargęs mokinys iš pamokos išeina su šypsena. 

Kiekvieną kartą matai mokinių pastangas siekiant rezultato, 

jų emocijas po pergalės ar pralaimėjimo. Visa tai išgyveni 

kartu.  Nesvarbu, kur vyksta varžybos – gimnazijoje, mieste ar 

respublikoje. Aišku, smagiausias pergalės džiaugsmas, nors 

kitą kartą tiek nedaug pritrūksta iki jos. 

Svarbus šių metų visos mūsų gimnazijos sporto bendruome-

nės pasiekimas – iškovoti  nugalėtojų vardai Lietuvos mo-

kyklų žaidynėse gimnazijų ir vidurinių mokyklų pirmoje grupė-

je. 

Įvairiose veiklose mes atrandame skirtingas patirtis, kurios 

praturtina mūsų vidinį pasaulį, suteikia progą patikrinti save ir 

atrasti kažką naujo. 

 - Koks turi būti geras mokytojas? 

 - Į šį klausimą turbūt geriausiai atsakyti gali mokiniai. 

Aš galiu pasakyti, kad nieko nekeisčiau, jei dabar tektų rinktis 

profesiją. Man patinka mano darbas, nes kiekviena diena 

skirtinga. Vienodų dienų nebūna. Į pamokas jūs ateinate su 

savais norais ir nuotaikomis, kiekvienas kažką išmokstate ir 

kartu išmokote mane.  

  - Ko pasisėmėte iš naujos patirties? 

 - Manau, visiems smagu, kada tavo darbus ir pastan-

gas įvertina.  Bet tada laukia žurnalistų klausimai, interviu 

televizijai, straipsniai. Jautiesi įpareigotas ir kartu suvaržytas, 

nes atlieki neįprastą darbą. Visa tai reikia atlaikyti.  

 - Ko palinkėtumėt skaitytojams? 

 - Visiems linkėčiau pažinti judėjimo džiaugsmą.  

Lapkričio 13 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komi-

tete apdovanoti geriausi ir aktyviausi Lietuvos kūno 

kultūros mokytojai. Tarp jų—ir mūsų gimnazijos kūno 

kultūros mokytoja Linda GUDAITĖ. 

13 AKTUALIJOS 

REDAKTORIAUS KOMENTARAS 

 Pastarųjų savaičių įvykiai 

Lietuvoje, mokytojų streikas pri-

vertė susimąstyti apie šios profe-

sijos svarbą ir apie švietimo siste-

mos skaudulius. Situacija kelią 

pagrįstą nerimą: ar po penkerių 

dešimties metų bebus kam Lie-

tuvoje mokyti mūsų jaunesnius 

brolius ir seseris, mūsų vaikus?  

Jauni mokytojai – būtinybė? 

 Savo straipsnyje, kuriame dalijau-

si patirtimi Ukrainoje, paminėjau kelis 

mane nustebinusius dalykus. Vienas iš jų 

– neįtikėtinai jauni mokytojai. Tai buvo 

keistas vaizdas akims, pripratusioms prie 

brandesnio amžiaus mokytojų lietuviš-

kose mokyklose. Ne visada pavykdavo 

atskirti, kurie mokytojai, o kurie - vyresni 

mokiniai. Ši mintis nedavė ramybės net 

sugrįžus namo, į Lietuvą. Aš labai verti-

nu gimnazijos mokytojus ir nekeisčiau jų 

į nieką kitą, bet laikausi nuomonės, kad 

mokiniams reikia įvairovės. Juk nebūtų 

blogai turėti vieną kitą jaunesnį moky-

toją, artimesnį mūsų kartai. Deja, jauni-

mas vis mažiau ir mažiau renkasi moky-

tojo profesiją. Labai jau greitai dabarti-

niai mokytojai nebegalės dirbti - ir kas 

tada? Man neramu: kam atiteks ši svar-

bi misija – ugdyti jaunimą? Ir ar išvis kam 

nors atiteks?  

Kas mes būtume be mokytojų? 

 Stebina mūsų išrinktoji valdžia ir 

jos nepagarba šios didingos profesijos 

atstovams. Kaip atsiranda išsilavinę, 

daug pasiekę, garsūs žmonės? Visi be 

išimties išsilavinimą įgyja dėka mokytojų, 

dėstytojų. Kiekvienas Seimo narys  buvo 

mokinys: sėdėjo suole, kaupė žinias, 

mokėsi, klausėsi mokytojo aiškinimo, 

nuomonės ar patarimo. Kas gali pa-

neigti, jog  būtent mokytojo skatinamas 

ir stiprinamas pasiekė laimėjimų, pada-

rė karjerą? Kyla pasipiktinimas, paskai-

čius straipsnius ar žmonių komentarus, 

kuriuose nerimaujama dėl mokinių 

gerovės: esą kaip tie mokytojai gali 

streikuoti vietoje to, kad vestų pamo-

kas? Kaip jie gali galvoti ne apie vaikus, 

o apie atlyginimą?  

Mokytojams svarbi  

mokinių gerovė 

 
 Jeigu mokytojams rūpėtų tik už-

mokestis, jų skaičius Lietuvos mokyklose 

būtų dar mažesnis. Pedagogai turi išsi-

kėlę daug svarbesnes vertybes nei pini-

gai. Mokytojas ne tiktai suteikia savo 

dėstomo dalyko žinių, bet ir turi toleruoti 

visokius mokinius. Pripažinkime, gal ir ne 

mūsų gimnazijoje, tačiau kitose mo-

kyklose pedagogai kenčia mokinių 

pokštus, patyčias, nenorą mokytis, truk-

dymą klasės draugams, triukšmą. Ir vis 

vien stengiasi jauniems žmonėms įdiegti 

bent trupinėlį savo turimų žinių. O juk 

galėtų rėžti:  mielasis, jei pats nesirūpini 

savo ateitimi bei išsilavinimu, ir man ne-

turi rūpėti. Mokytojo profesija kainuoja 

daug nervų. Dažnai pagalvoju, ir iš kur 

ta stiprybė? Iš kur ta mokytojo energija 

įdomiai vesti pamokas, tinkamai išaiš-

kinti naują temą ar sutramdyti šurmu-

liuojančius, ribas peržengiančius moki-

nius? Iš kur tas noras papildomai dirbti 

su mokiniais per konsultacijas, ruošti 

olimpiadoms bei konkursams? Būtent 

mokytojai paskatina juose dalyvauti, 

stengtis siekti kuo geresnių rezultatų.  

 Geri mokytojai skatina ir moty-

vuoja. Pati patyriau: kai atrodo, jau 

negaliu, mokytojas paprieštarauja ir 

padeda patikėti savimi. Jo žodžiai  virs-

ta varomąja jėga, kuri padeda žengti į 

priekį ir tikėti savo gebėjimais. Nuosta-

bus jausmas, kai teisingai atsakiusi į 

klausimą ar atlikusi užduotį sulaukiu mo-

kytojo pagyrimo. Be tokio palaikymo 

daug ko nepadaryčiau, neįvertinčiau 

savo galimybių. Todėl esu įsitikinusi: mo-

kytojai myli savo darbą, negaili dėme-

sio, laiko ir šiltų žodžių mokiniui. Nejaugi  

savo darbui atsidavę specialistai neturi 

teisės į geresnes sąlygas, orų atlyginimą 

ir normalų darbo krūvį?  

Gerai mokytojams – gerai  

mokiniams 

 

 Na ir kas, kad kai kuriose mo-

kyklose pamokos dėl streiko nevyko? 

Esu įsitikinusi: dėl geresnio gyvenimo, 

mokytojo orumo, dėl ateinančių kartų ir 

geresnės švietimo sistemos reikia kovoti.  

Mokiniai daug geriau įsisavina informa-

ciją, išmoksta bei jaučiasi, kai mokytojas 

yra laimingas, o ne nusiminęs, nusivylęs 

ir  pavargęs. Mokiniams gerai tada, kai 

gerai ir mokytojams. Iš tikrųjų tikroji prob-

lema ne tai, kad kai kuriose mokymo 

įstaigose nevyksta pamokos. Tikroji 

problema – valdžia mokytojų negerbia 

ir jų nesiklauso. Dar blogiau: nesiklauso 

ne tiktai mokytojų, bet ir mokinių, jų tė-

vų ir visų, kuriems rūpi Lietuvos švietimas 

ir jos ateitis.  

Vaida RAČKAUSKAITĖ, 

žurnalistų klubo ,,Tebūnie šviesa‘‘ redaktorė  

Kokia mokykla, tokia ir Lietuva 

Džiaugiamės GRAND PRIX ir I vieta! 

 Panevėžio muzikiniame teatre vyko VII Lietuvos moksleivių dainuojamo-

sios poezijos festivalis - konkursas Elenai Mezginaitei atminti. Konkurse dalyva-

vusių janoniečių rezultatai – puikūs: laimėtas aukščiausiasis apdovanojimas - 

Grand Prix ir I vieta!  

 Sveikinimai visiems dalyviams ir šauniausiems janoniečiams, grupei "VV" 

- Neringai, Kornelijui, Teodorui ir Skomantui! Grupei vadovauja muzikos moky-

toja Inga Valaitienė.  

Inga VALAITIENĖ, 

muzikos mokytoja 
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Kalbino Miglė PETKUTĖ,  
specialioji korespondentė 

 Rudenį  su Šiaulių skautų komanda dalyvavome 

projekte ,,Padaryti pasaulį geresnį”. Projektas vyko Ki-

jeve, Arteko mokykloje – stovykloje.  Apsilankymas Uk-

rainoje - viena iš pačių įdomiausių patirčių mano gy-

venime.   

Legendinis Artekas 

 Kadaise, dar sovietmečiu,  Artekas buvo pati populia-

riausia stovykla, į kurią galėjo pakliūti tik pasiturinčių šeimų ar 

puikiai besimokantys vaikai. Dabar tai yra milžiniška mokymo 

įstaiga, kurioje mokiniai gyvena bei mokosi, vakarais linksmi-

nasi diskotekose ar koncertuose, dalyvauja mokyklos rengi-

niuose. Stovyklos čia vyksta kiekvienais metais ir turi ne vieną 

pamainą, trunkančią tris savaites.  

Kalnas įspūdžių 

 Dienotvarkė buvo įtempta: diena prasidėdavo trum-

pa mankšta, po to eidavome į konferencijų salę, kurioje visą 

savaitę praleidome nemažai laiko. Laisvalaikio beveik netu-

rėjome. Tai vargino, tačiau šis minusas nebuvo toks didelis ir 

reikšmingas, kad sugadintų viešnagę Ukrainoje. Patyrėme 

daug įspūdžių, praplėtėme žinias, susiradome naujų draugų.  

Nuo žaidimų iki kūrybinių užduočių 

 Didžioji dalis veiklų buvo įdomios ir smagios: susipaži-

nome su kitais projekto dalyviais ukrainiečiais, kartu žaidėme 

susipažinimo žaidimus. Susidraugavome, diskutavome, gilino-

mės į Ukrainos, Lietuvos, kitų šalių stereotipus. Lietuvos kultū-

ros dieną pristatėme savo šalį, jos tradicijas, šventes, liaudies 

šokius bei dainas, skautų judėjimą. Po visko  sulaukėme neti-

kėtos staigmenos iš ukrainiečių – plakato su Lietuvos vėliava 

iš geltonų, žalių bei raudonų širdelių. Ant jų užrašyti palinkėji-

mai ne tik nuo projekto dalyvių, bet ir nuo Arteko mokinių. 

Dar gavome užduočių grupėse. Viena jų – nufilmuoti penkių 

minučių trukmės filmuką apie Lietuvos ir Ukrainos santykius 

bei  pasiūlyti idėjų, kaip šioms šalims tapti dar artimesnėmis. 

Filmukai parodė mūsų kantrybę, kūrybiškumą, gebėjimą 

bendrauti ir išklausyti vieni kitus. 

Aktyvi diena su skautais 

 Buvo smagu apsilankyti Ukrainos sostinėje Kijeve. Čia 

lakstėme nuo vieno objekto, prie kito, kad tik suspėtume kuo 

daugiau pamatyti bei nupirktume lauktuvių.  O kaipgi be 

skautiškų pomėgių? Vieną vakarą lauke įkūrėme laužą, jau-

kiai pasėdėjome, dainuodami dainas, užkandžiaudami, 

bendraudami.  Arteką aplankė ir Ukrainos skautai, kurie atsi-

vežė įdomių užduočių.  

Atvykome kurti geresnį pasaulį 

 Visą savaitę, tarp kitų veiklų, rengėme projektą. Tai ir 

buvo tikrasis lietuvių skautų atvykimo į Arteką tikslas. Gavo-

me užduotį: porose išrinkti šiais laikais pasaulyje aktualią 

problemą ir pasiūlyti kuo daugiau būdų, kaip ją išspręsti. Prieš 

tai taip nesigilinau į vandens taršos problemą, nemaniau, 

kad mes, žmonės, galime tiek daug padaryti, kad ją išspręs-

tume. Mano žinios ir akiratis prasiplėtė, tuo išties džiaugiuosi. 

Projekto pristatymo dieną visas Artekas minėjo Ukrainos kul-

tūros dieną. Šiai progai buvo surengtas koncertas, kuriame 

pasirodėme ir mes – skautai.  

Stereotipai nepasitvirtino 

 Viešnagė Ukrainoje buvo daug įdomesnė ir smagesnė 

nei tikėjausi. Stereotipai apie Ukrainą subyrėjo. Galvojau, jog 

šioje valstybėje žmonės niūrūs bei nelaimingi. Tiesa, parduo-

tuvėse, oro uoste, gatvėse  taip ir atrodo, tačiau Arteke 

dauguma, ypač jame besimokantis jaunimas, buvo linksmi ir 

optimistiški. Ne vienas tiesiog priėjo ir apsikabino. Ukrainiečiai 

elgėsi labai draugiškai, darė viską, kad tik sukurtų kuo jaukes-

nę atmosferą,  o mokytojai  stengėsi sudominti projektu bei 

kitomis veiklomis.  

Ukrainiečiai labai patriotiški 

 Atkreipiau dėmesį į dar vieną itin svarbų dalyką apie 

ukrainiečius: tai žmonės, mylintys savo šalį bei puoselėjantys 

jos kultūrą. Ne kartą mačiau projekto dalyves, vilkinčias tauti-

niais drabužiais. Pasiklausinėjusi sužinojau, jog dauguma uk-

rainiečių vilki nacionalinius rūbus net per savo vestuves!  

Mokiniai ar jauni mokytojai? 

 Dar vienas dalykas, kuris nustebino – neįtikėtinai jauni 

mokytojai. Tai buvo keistas vaizdas akims, pripratusioms prie 

brandesnio amžiaus mokytojų lietuviškose mokyklose. Vieną 

mokytoją Arteke palaikiau savo bendraamže! Sužinojusi, 

kaip yra iš tikrųjų, labai nustebau - ne visada pavykdavo 

atskirti, kurie mokytojai, o kurie - vyresnieji mokiniai.  

Viešnagė Ukrainoje daug kuo nudžiugino bei nustebino. Bu-

vo naudinga ir smagu savaitę praleisti kitoje aplinkoje, su 

kitokiais žmonėmis, dalyvaujant įvairiose veiklose, bendrau-

jant, plečiant akiratį. Dar dabar, praėjus geriems trims mėne-

siams, pasiilgstu žmonių, su kuriais ten susipažinau.  

Stereotipai apie Ukrainą subyrėjo 
„Tebūnie Šviesa‘‘ skaitytojams – Vaidos RAČKAUSKAITĖS, žurnalistų klubo redaktorės,  pasakojimas apie viešnagę Ukrainoje. 

Šiaulių skautai Arteko gyventojams buvo tarsi istorinis 

įvykis - joks lietuvis dar nebuvo įžengęs kojos į mo-

kyklos teritoriją. Lietuvaičius sutiko itin šiltai ir pavertė 

Arteko žvaigždutėmis. 

5 APKLAUSA – TYRIMAS  

Pirmokai tapo tikrais janoniečiais  

Dominyka SUTKUTĖ,  

žurnalistų klubo ,,Tebūnie šviesa“  narė 

 Spalio 25 dieną gimnazijos aktų salėje vyko pirmokų 

krikštynos. Po ketverių metų jie taps 171 laidos abiturientais. 

 I b klasė surengė trumpą vaidinimą ir pašoko.  I a kla-

sės mokiniai, smagiai judėdami, atliko dainą ,,Stand By Me“. 

I e klasė savo pasirodymą pradėjo trumpa besirimuojančia 

fraze ir šokiais. I d klasės pagrindinė mintis buvo parodyti, kas 

atsitiko su jų klase per pastaruosius du mėnesius, neapsieita ir 

be mokykloje vykstančio remonto.  I c klasė atliko trumpą 

vadinamųjų mimų pasirodymą, vaidino, šoko. Kiekviena kla-

sė sveikino savo auklėtojas – įteikė rožių arba iškėlė plakatą 

su auklėtojos vardu.  

 Pirmokų krikštynoms vadovavo Mokinių seimas. Aktų 

salė virto Janonio didžiąja kunigaikštyste: regėjome sceną, 

kai pirmą kartą buvo paminėtas Lietuvos vardas, Mindaugo 

karūnavimą, girdėjome jo ir kitos įžymios istorinės asmenybės 

– didžiojo kunigaikščio Vytauto – kalbas. 

 Naujieji gimnazijos nariai prisiekė saugoti mokyklos 

turtą, didžiuotis, kad yra janoniečiai, valgykloje užleisti vietą 

eilėje alkaniems dvyliktokams ir daug kitų dalykų. Pirmokų 

klasės gavo pažymėjimus, kurie patvirtino jų priklausymą Ju-

liaus Janonio gimnazijos bendruomenei.  

Mokytojų streikas: ką mano mokiniai? 

Mokytojo profesijos pliusai 

 IV b klasės moki-

nė Kotryna NAJULYTĖ 

sako: norėtų dirbti moky-

toja, nes tai – reikšmingas 

užsiėmimas. „Manau, 

kad mokytojas, nes-

varbu, kokio dalyko, au-

gina žmogų, formuoja jo 

mentalitetą ir vertybes. 

Tai labai atsakingas ir 

naudingas darbas“.  

 

 

 Jai pritaria ir antrokė Vaida RAČKAUSKAITĖ: „ Moky-

tojo darbo misija - mokyti ir ugdyti jaunus žmones. Ji išties 

labai svarbi. Be mokytojo neturėtumėme žinių, išsilavinimo, 

bendro supratimo, motyvacijos ar tikėjimo, jog tikrai galime 

nuveikti ką nors reikšmingo. Pavyzdžiui, nebūčiau sudalyva-

vusi nė vienoje olimpiadoje ar konkurse, jeigu ne mokytojų 

paskatinimai.” 

Mokytojo profesijos minusai 

 IV b klasės moki-

nė Monika VAŠKAITĖ 

mano, kad mokytojo 

darbas – sudėtingas: 

„Sunkios ir ilgos darbo 

valandos, ilgai trunkanti 

popamokinė veikla bei 

darbų taisymas, ruoši-

masis pamokoms. Daž-

nai mokytojai negauna 

arba gauna mažesnius 

atlygius už konsultacijas 

ir renginius. Manau, da-

bartinė mokytojų padė-

tis neatskleidžia tikrosios mokytojų darbo svarbos ir jų gebė-

jimų bei įdėto darbo. Atsisakyčiau ilgų darbo valandų, nes 

tą pačią medžiagą galima perduoti daug greičiau ir efek-

tyviau, tam, kad vaikai ir mokytojai spėtų užsiimti ir kita veik-

la.”  

Pati reikalingiausia profesija 

 Moksleivei pritaria ir kita ketvirtokė: „Šiais laikais mo-

kytojo profesijos prestižas dėl tam tikrų aplinkybių mažėja, o 

tai atspindi darbo užmokesčiai. Šiuo metu mokytojo darbas 

nėra populiari  profesija (o vis dėlto kodėl?). Taip pat trūks-

ta pagarbesnio požiūrio į vieną reikalingiausių visų laikų 

profesijų.“ 

Kaip mokiniai vertina mokytojo darbo prestižą? 

 Trečiokas Arminas STOČKUS teigia, kad požiūris į mo-

kytojo specialybę smarkiai kritęs: „Mokytojus apsunkina ma-

žas atlyginimas, darbas su vaikais, kurie jų nevertina, nepa-

garba iš tėvų, amžinos beprasmės 

reformos.“ Mokytojas turi jaustis 

pripažintas kaip asmenybė, inte-

lektualas, o ne tik vaikus mokantis 

asmuo.  

Mokiniai palaikė mokytojus pikete 

 Kalbinti mokiniai įsitikinę: 

palaikykime mokytojus ir gerbkime 

jų darbą. „Pedagogai stengiasi, 

atiduoda mums savo jėgas. Nebū-

tina būti Seimo nariais, kad palengvintume jų darbą. Gali-

me prie to prisidėti paprasčiausiu šiltu pasisveikinimu, šypse-

na, pastangomis mokytis, pasisiūlymu vietoje mokytojo nu-

valyti lentą ar panašiai,“ – teigia dar viena abiturientė.   

Pilietiški mokytojai - pavyzdys mokiniams 

 Net 83,3 procento apklaustųjų pažymėjo, kad būda-

mi mokytojų vietoje be abejonių dalyvautų streike. Tai pa-

rodė ir gruodžio dvyliktą dieną suorganizuotas mokinių pi-

ketas. Jo metu pasisakė savivaldų pirmininkai, mokiniai šo-

ko, giedojo himną, pasirašė peticiją. Mes galime būti vie-

ningi, galime susiburti dėl reikšmingo tikslo. Streiką palaiko-

me ir mes, ir tėvai. Mokytojai -  viena svarbiausių mūsų vi-

suomenės dalių ir jei jie nekovos už savo teises, mes patys 

drąsiai ir ryžtingai to imsimės.  

#bejūsųnebusirmūsų“ 

 Per šalį nuvilnijusi žinia apie protestą palietė ne tik mokytojus, bet ir mokinius. Smogikais ir teroristais      

pavadinti mokytojai nepasidavė, jie iki šiol siekia užsibrėžtų tikslų.  

 Ką apie tokį mokytojų pasirinkimą mano mokiniai? Atlikus apklausą, kurioje sudalyvavo trisdešimt jano-

niečių, rezultatai apstulbino – net 43 procentai apklaustųjų norėtų dirbti mokytoju! Tiesa, pasiryžti sunkiam ir 

atsakingam darbui trukdo netinkamas atlyginimo ir darbo krūvio santykis bei neadekvatus požiūris į mokytoją. 

Mokinių supratingumą pagrindžia faktas, kad jie mokytojo darbo sunkumą įvertino 8,9 balo. 

Miglė PETKUTĖ, 
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ specialioji korespondentė 
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Janoniečiai dalyvavo Erasmus+ projekto finale Turkijoje  

Lapkričio 5-12 dienomis gimnazijos III-IV klasių gimnazistės 

Guoda Petrauskaitė, Elzė Urbietytė, Adrija Buturlakina, Emilija Ruškytė ir 

vokiečių kalbos mokytoja Gitana Beleckienė bei kūno kultūros moky-

tojas Edvinas Gedgaudas dalyvavo Erasmus+ projekto „Profesinis o-

rientavimasis besikeičiančioje visuomenėje“ vokiečių kalba finaliniame 

susitikime Antalijoje, Turkijoje. Dvejus su puse metų trukęs projektas bai-

gėsi ir šį kartą nagrinėjo turizmo Lietuvoje, Slovakijoje, Graikijoje, Vokie-

tijoje ir Turkijoje temą.  

Emilija RUŠKYTĖ, 
 IV d klasės mokinė 

Įvyko trečiasis projekto  „Tolerancija – mūsų bendra kalba“  
susitikimas Turkijoje  

 Stambulas – Turkijos širdis, kuriame susilieja kultūros, 

kalbos, prieskonių ir keptų kaštonų aromatai, kuriame vaikš-

čiodamas siaurose gatvelėse pasijunti lyg rytietiškoje pasa-

koje. Tokį Stambulą išvydome ir mes, projekto „TOLERANCIJA 

– MŪSŲ BENDRA KALBA“ grupė – gimnazijos mokytojos Rasa 

Šimkevičienė ir Vilija Šlivinskaitė kartu su gimnazistais, Luku 

Sipavičiumi, Karile Norvilaite, Karolina Jonuškaite, Migle Jan-

kevičiūte ir Andriumi Mazrimu. 

 Tai buvo jau trečiasis mobilumo vizitas, šį kartą partne-

rių mokykloje  Era College (ERA KOLEJLERI) pagal tarptautinį 

Erasmus+ projektą „TOLERANCIJA – MŪSŲ BENDRA KALBA“. 

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, Erasmus+ 

programos lėšomis, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja 

Švietimo mainų paramos fondas. 

 Pirmoji projekto diena prasidėjo atidarymo ceremoni-

ja. Dalyvių grupės buvo iškilmingai sutiktos grojant kiekvienos 

šalies himnui. Po atidarymo mokinius pasitiko kūno kultūros 

mokytojai - visi žaismingai judėjo zumbos ritmu, atliko įvairias 

užduotis. Vaikams besilinksminant, mokytojai dalyvavo kera-

mikos dirbtuvėlėje. Pasibaigus festivaliui, apsilankėme 

Cerebrinio paralyžiaus fonde (The Cerebral Palsy Founda-

tion). Čia  buvome supažindinti su fondo veikla, darbuoto-

jais, pedagogais ir jų darbo principais. Lankėmės ir klasėse, 

kuriose mokosi šį sutrikimą turintys vaikai bei kartu atlikome 

bendrą užduotį – nupiešti savo dabartinę emociją. Grįžę į 

mokyklą mokiniai turėjo trumpą ekskursiją po ERA College, o 

dienos pabaigoje keliavo į namus su savo naujaisiais drau-

gais. 

 Antrąją dieną aplankėme  žinomiausias Stambulo 

vietas: kilome į Çamlıca kalną, ažiūrėjome miesto aikštes, 

bokštus, muziejus. Leidomės į turą laivu po Bosforo sąsiaurį, 

keltuvais kilome į Pierre Loti kalvą. Apsilankėme ir didžiau-

siuose Stambulo turguose Grand Bazaar ir Bookseller’s Ba-

zaar, kuriuose vėliau galėjome nupirkti draugams ir artimie-

siems turkiškų lauktuvių.  

 Penktadienio rytą ruošėme pristatymus apie įdomiau-

sius savo gimtosios šalies faktus, kiekvienos šalies patiekalus, 

šventes, sporto komandas, šokius, drabužius. Po pristatymų 

buvo išdalintos padėkos už dalyvavimą. Kartu su savo drau-

gais, mokiniai dalyvavo įvairiausiose pamokose: anglų, turkų 

kalbos, dailės, muzikos, keramikos, sporto. Su savo šeimų na-

riais smagiai leidome paskutinį vakarą kartu. Sunkiausia  mai-

nų projekto dalis atsisveikinimas – buvo ir ašarų, ir pasižadėji-

mų atvykti dar kartą. Patirtis 

neįkainojama, o įspūdžiai vis 

Bendravimas su kolegomis iš Turkijos, mokiniais ir jų šeimomis  buvo labai šiltas, draugiškas ir malonus.             

Mokiniams didžiulį įspūdį paliko juos priimančių šeimų svetingumas. 

Gimnazijos inf. 
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 Keturi programos užsiėmimai vyko šiauliškėje įmonėje 

ESO (Energijos skirstymo operatorius). Moksleiviai susitiko su 

šios įmonės darbuotojais, profesinės patirties mentoriais Si-

mona ir Viliumi, kurie aprodė įmonę, išsamiai papasakojo, 

kaip veikia Klientų aptarnavimo centras, suteikė žinių apie 

inžinieriaus profesiją, laiko planavimą, patarė, kaip atsikratyti 

viešojo kalbėjimo baimės. Užsiėmimų metu gilintasi į gero CV 

rašymo ypatumus, kokių savybių reikės sėkmingai ateities 

karjerai, kokios profesijos išnyks ir kokios rasis naujos. Mokiniai 

ne tiktai klausėsi ir stebėjo: buvo vykdomos praktinės veiklos 

su mentoriais. Baigiamajame renginyje visiems gimnazistams 

ir Profesinės patirties programą gimnazijoje inicijavusiai bei 

koordinavusiai profesijos patarėjai Sigitai Stonkienei  įteikti 

p r o g r a m o s  d a l y v i ų  p a ž y m ė j i m a i .  

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija yra vienintelė gimnazija 

mieste, dalyvavusi „Mentor Lietuva“ organizuotame profesi-

nio veiklinimo projekte.  

Janoniečiai baigė Profesinės patirties programą 

I - II klasių gimnazistams, baigusiems Profesinės patir-

ties programą, įteikti programos dalyvių                  

pažymėjimai.  

 Ir šiais mokslo metais apie septyniasdešimt gimnazistų 

rudens atostogas skyrė pažinčiai su profesija – dalyvavo tra-

diciniame gimnazijos projekte „Moksleivių praktikos savaitė“. 

Gimnazistai keliavo į pasirinktą įstaigą, kurioje įsiliejo į dar-

buotojų komandas, atliko užduotis, tiesiog „šešėliavo“, ste-

bėdami ir pažindami juos dominančias profesijas. Šį rudenį 

mūsų gimnazistus įsileido 17 miesto įstaigų ir įmonių –  esame 

nuoširdžiai dėkingi joms už bendradarbiavimą ir pagalbą 

profesinio orientavimo srityje.   Projektą „Moksleivių praktikos 

savaitė“ organizuoja profesijos patarėja Sigita Stonkienė. 

Žurnalistų klubo narė Dominyka SUTKUTĖ pasidalijo įspūdžiais 

iš praktikos „Šiaulių naujienų” redeakcijoje.  

 - Spalio 28 dieną nuvykau į ,,Šiaulių naujienų” 

redakciją -  atlikti čia praktiką ir kuo daugiau sužinoti apie 

žurnalisto profesiją. Nuvykusi susiradau populiaraus 

dienraščio vyriausiąją redaktorę Romualdą Urbonavičiūtę. Ji 

glaustai ir argumentuotai papasakojo, ką reiškia būti  žurnal-

istu. Taip pat skyrė užduotį: tos pačios dienos vakarą nuvykti į 

Šiaulių dailės galeriją, kurioje vyko Lietuvos dailės teoretiko 

bei kritiko Virginijaus Kinčinaičio paskaita ,,Autsaiderių 

menas”. Apie tai parašiau nedidelį straipsnį. Kartu su 

redaktore išanalizavome padarytas klaidas, aptarėme 

svarbiausius informacinio žanro reikalavimus.  Kitą dieną 

kartu su redaktore padarėme galutines išvadas, susitarėme: 

mano straipsnis bus išspausdintas ,,Šiaulių naujienose’’. Prak-

tikos redakcijoje metu gavau daug prasmingų patarimų, 

įgijau naudingos patirties. Visiems, norintiems susipažinti su 

profesija, patariu – nebijokite bandyti. Eikite į jums įdomių 

profesijų įstaigas, tai duos tikrai naudingos, nepamirštamos 

patirties ir galbūt padės apsispręsti, ar tikrai norite pasirinkti 

būtent šią profesiją.  

Geriausia pažintis su profesija – asmeninė patirtis  

Gimnazistą Matą Budrecką Valstybinės Šiaulių apsk-

rities mokesčių inspekcijos specialistė supažindina su 

inspekcijos pareigybėmis, darbuotojų funkcijomis.     

Žurnalistų klubo narė Dominyka Sutkutė su žurnalisto 

profesija susipažino „Šiaulių naujienų” redakcijoje. 

Informaciją 10-11psl. parengė Sigita STONKIENĖ,  

profesijos patarėja 

  Vaikų projektuotojai? Atminties papildymo chi-

rurgai? Taip, būtent tokios ir dar keistesniais pavadini-

mais profesijos po 15 metų bus populiariausiųjų sąraše. 

Ką būtina žinoti, sąmoningai planuojant savo karjerą, 

spalio 23 - gruodžio 4 dienomis gilinosi grupė gimnazijos 

I - II klasių mokinių, dalyvavusių Profesinės patirties 

programoje (organizatorius asociacija „Mentor Lietu-

va", veikianti kaip tarptautinės organizacijos „Mentor 

International“ atstovybė).  
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Ragino rinktis profesiją, ne etiketę  
 „Kaip sąmoningai pasirinkti profesiją? Ogi skaityti išsi-

rinktą studijų programą, kokius modulius studijuosi pirmą, 

antrą ir pusmečius, ir jeigu tavęs nepaleidžia jausmas: noriu 

šito, noriu, myliu, myliu, myliu, – šitos studijos tau“, - susitikime 

su Juliaus Janonio gimnazijos abiturientais kalbėjo vienas iš 

žymiausių karjeros specialistų Baltijos šalyse, edukacinės 

bendrovės „Kalba.lt“ vadovas Rytis Jurkėnas.  Kita vertus, jis 

pažymėjo, net aštuoni iš dešimties dirbančiųjų tikina, kad jų 

darbas su studijų kryptimi beveik nesusijęs. Lektorius negailė-

jo patarimų ir ragino gimnazistus nepasikliauti profesijų etike-

tėmis. Tinkamai įvertinti, ar tavo gebėjimai ir vidinės, charak-

terio savybės atitinka vienos ar kitos profesijos reikalavimus. 

„Žmogus, kuris nuolat bendrauja su kitais, puikiai jaučiasi 

didesnėse draugų kompanijose, dirbdamas programuotoju 

gali būti puikus specialistas, bet nesijausti komfortiškai, nes 

jam trūks bendravimo ir darbe jis nesijaus laimingas. Tik lai-

mingi darbuotojai, tie, kurie sėdi savo rogėse, pasiekia aukš-

čiausių rezultatų 

O visi kiti dirba jiems“, – intrigavo R. Jurkėnas. Specialistas 

ragino nepasiduoti bendraamžių ir kitų aplinkinių spaudimui, 

renkantis studijų kryptį, o sąmoningai ir atsakingai stengtis 

pažinti profesijas, savo stipriąsias ir silpnąsias puses, gabumus 

ir rinktis tai, kas iš tiesų įkvepia.  

Abiturientai dalyvavo kraujo donorystės akcijoje 
 Gruodžio 7 dieną gimnazijoje surengta  kraujo donorystės akci-

ja. Specialistai patys atvažiavo į mokyklą, patikrino kraują, suteikė 

naudingos informacijos. Po vos keletą minučių trunkančios neskaus-

mingos procedūros donorai galėjo pailsėti ant kušečių. Kraujo neatly-

gintinai davė 12 gimnazijos abiturientų, nors norinčių dalyvauti akcijo-

je, bet pasigavusių slogą ar dėl kitų priežasčių negalėjusių prisidėti 

prie kilnaus tikslo buvo daugiau.  

 Gruodžio 5 dieną grupė Juliaus Janonio gimnazijos 

moksleivių dalyvavo Navaros universiteto (Ispanija) pristaty-

me, Didždvario gimnazijoje. Navaros universitetas – pripažin-

tas pasaulinis universitetas, turintis 6 universitetinius miestelius 

Ispanijoje ir JAV. Lektorius taip pat pristatė universiteto studijų 

kryptis, galimybes ir sąlygas, taikomas užsienio studentams, 

akcentavo, kad Navaros universitetas galėtų dominti moki-

nius, besiruošiančius studijuoti ekonomiką, finansus, biomedi-

cinos ar socialinius mokslus. 

Apie Navaros (Ispanija) universitetą – iš pirmų lūpų  

Dėkojame gimnazistams, dalyvavusiems kil-

nioje kraujo donorystės akcijoje. 

7 APDOVANOJIMAI 

Janoniečių sėkmė respublikiniame konkurse  
„Europos kalbų labirintas 2018“  

 Vilniaus rotušėje vyko 

respublikinis konkursas – protų 

kovų finalas „Europos kalbų 

labirintas 2018”, kuriame da-

lyvavo klubo „Žemės drau-

gai“ nariai. Finaliniam rengi-

niui  12 Lietuvos stipriausių 

komandų parengė  prisistaty-

mo  filmukus ir turėjo atsakyti į 

50 interaktyvių užduočių, ku-

rios siejosi su Europos žemyno 

kalbine įvairove, kultūra, 

geografija, literatūra, sportu ir 

žymiais žmonėmis. Finale at-

likti savo kūrybos dainas bu-

vo pakviesta Elzė Urbietytė (III 

c) – praėjusių metų konkurso 

nugalėtoja. 

 Įtemptoje ir lygiavertė-

je komandų kovoje vienu 

tašku atsilikome nuo nugalė-

tojų ir iškovojome II vietą. 

Konkurso organizatoriai – 

protų kovų vedėjas Robertas 

Petrauskas ir Valstybės institu-

cijų kalbų centro direktorė 

Asterija Kliaugienė mums 

įteikė specialius prizus – elekt-

ronines knygų skaitykles. Svei-

kiname vicečempionus, ačiū 

jiems už JJG vardo garsinimą! 

Gitana KAZIMIERAITIENĖ, 
geografijos mokytoja, klubo „Žemės draugai“ vadovė 

Ūla Levanaitytė (II b), Mantas Lukošiūnas (II b), Miglė 

Šarpilo (II d), Eimantas Urniežius (II d), Jokūbas Šimkus 

(II d), Gitana Kazimieraitienė. 

Šiauliečiai –  EUROSCOLA konkurso nugalėtojai 
 Visų ES šalies moksleiviai turi galimybę dalyvauti EUROSCOLA programoje, kuri suteikia galimybę aplan-

kyti EP būstinę Strasbūre ir dalyvauti jaunimo debatuose bei balsavime ES klausimais, modeliuojant realaus EP 

darbą.  EUROSCOLA konkursą nuo 2007 metų Lietuvoje organizuoja Europos Parlamento Informacijos biuras.  

„Kito kelio nebuvo – tik laimėti”, – po konkurso šypsojosi janoniečių EUROSCOLA 

komanda. Finalas laimėtas. 

 EUROSCOLA konkur-

sas – itin sudėtingas. Teko 

įveikti 90 užduočių per pu-

santros valandos, tad daž-

nai nė nebuvo laiko galvoti 

– reikėjo tiesiog žinoti. Didelį 

dėmesį projekto organizato-

riai skyrė Europos Sąjungos 

institucijų veiklai, būtent šis 

etapas labiausiai nulėmė 

nugalėtojus. Antrajame eta-

pe reikėjo parodyti visas 

savo žinias apie Europos 

Sąjungos šalis. Janoniečiai 

nuosekliai, net trejus metus, 

siekė pergalės šiame konkur-

se ir pagaliau EUROSCOLA 

finalas buvo laimėtas, iško-

vota teisė 2019 metų kovo 7 

dieną  įžengti į Europos Par-

lamentą. Janoniečiai į 

Strasbūrą vyks kartu su 

 Šiaulių „Romuvos“ gimnazi-

jos gimnazistais, kuriuos taip 

pat aplankė sėkmė finalo 

konkurse. Dvidešimt keturi  

šiauliečiai gimnazistai taps 

tikrų tikriausiais ES šaukinio 

„Suvienijusi įvairovę“ liudinin-

kais. 

Kristina MURAUSKIENĖ, 
istorijos mokytoja 
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Mokinių seimas sveikina gimnazijos bendruomenę! 

Arminas STOČKUS, Mokinių seimo prezidentas: 

 - Gimnazijos bendruomenei norėčiau palinkėti šiltų 

Kalėdų bei Naujųjų metų su šeima ir artimaisiais. Taip pat 

kaip gi be puikių dovanų? 

 

Miglė SUDEIKYTĖ, Mokinių seimo viceprezidentė: 

 - Išgyvenkite kiekvieną stebuklingą šv. Kalėdų akimir-

ką. Linkiu, kad likimas Jums būtų dar dosnesnis ir kad pildytųsi 

svajonės. O svarbiausia, jog būtumėte apsupti mylimų žmo-

nių. 

 

Mantvidas VALANČIUS, Mokinių seimo narys: 

 - Prieš atostogas, kai mokytojai duos daug darbo, lin-

kiu nepamiršti šeimos bei draugų ir prisiminti, kad dėl kontroli-

nio dar niekas nenumirė. 

 

Rūtenė ANDRIJAUSKAITĖ, Mokinių seimo narė: 

 - Linkiu gerai pailsėti per atostogas, neprarasti moty-

vacijos mokslams ir smagiai praleisti laiką su šeima. 

 

Lukas VOLKOVAS, Mokinių seimo narys: 

Linkiu, kad dar šiais metais pasiektumėte savo tikslų ir kad 

Jūsų svajonės išsipildytų. 

 

Laisvūnė ŠIMONYTĖ, Mokinių seimo narė: 

 - Visai Juliaus Janonio gimnazijos bendruomenei linkiu 

gražių ir jaukių švenčių. Per šventes nepamirškite savo artimų-

jų, apkabinkite juos, padovanokite keletą akimirkų kartu. 

Padėkite visus vadovėlius į šalį ir bent keletą dienų leiskite 

sau pailsėti. Tegul šios šventės Jums atneša daug džiaugsmo! 

 

Vaida RAČKAUSKAITĖ, Mokinių seimo narė: 

 - Visai bendruomenei linkiu susikurti mažų, gražių da-

lykų per nuostabiausias metų šventes ir nepamiršti, kad Kalė-

dų laikotarpis – susitaikymo, meilės, gerumo ir tikėjimo metas. 

Kuo daugiau laiko praleiskite su šeima ir džiaukitės kiekviena 

akimirka. 

 

Šarlota TUZOVA, Mokinių seimo narė: 

 - Linkiu visiems praleisti šventes su savo artimaisiais šil-

toje, Jums malonioje atmosferoje, pailsėti nuo kasdienybės, 

nuolatinio lakstymo...Sustokite ir pasidžiaukite akimirkomis. 

 

Eimantas URNIEŽIUS, Mokinių seimo narys: 

 - Norėčiau visiems palinkėti būti šiltesniems, meiles-

niems vienas kitam, kad visi mūsų bendruomenėje jaustųsi 

mylimi bei reikalingi. 

 

Veronika DAPKUTĖ, Mokinių seimo narė: 

 - Sveikinu visą gimnazijos bendruomenę su šia nuosta-

bia, viltį nešančia švente. Linkiu daug šiltų apsikabinimų, so-

čių šventinių vakarienių ir nuoširdaus buvimo su šeima. 

 

Toma Savickaitė, Mokinių seimo narė: 

 - Visai bendruomenei linkiu gerų Naujųjų metų, daug 

sėkmės, pasiekti tai, ko trokštate, o mokiniams   -  dar geres-

nių pažymių. 

Vaida RAČKAUSKAITĖ,  

žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorė, Mokinių seimo narė 

Gimnazijos inf. 

Tėvų klubo kūrybinės dirbtuvės  
„Kalėdų belaukiant“  

 Gruodžio 3 dienos vakarą gimnazi-

jos skaitykloje įvyko tėvų klubo kūrybinės 

dirbtuvės „Kalėdų belaukiant“. Dailės mo-

kytoja Ingrida Budraitienė parodė, kaip 

galima pasidaryti žaliaskarės eglutės žais-

liukus, panaudojant įvairias audinio skiau-

tes, karoliukus, žvynelius ir kitas dekoravi-

mo priemones. Užsiėmimo dalyvės, išklau-

susios metodinių nurodymų, noriai ėmėsi 

užduoties išpildymo, o šiltas bendravimas 

ir bendradarbiavimas pagimdė gerą nuo-

taiką ir puikius kūrybinius  rezultatus. 

9 ĮVYKIAI 

Susitikome su rašytojais  
 Spalio 26 dieną gimnazijos mokiniai ir mokytojai susitiko 

su rašytoju, literatūros almanacho žurnalo „Varpai“ redaktoriu-

mi Leonu Peleckiu-Kaktavičiumi, kultūros žurnalo jaunimui 

„Pašvaistė“ vyr. redaktore Audrone Daugnoriene, poete Rita 

Maksvelyte, rašytoju Raimondu Kašausku, kultūros žurnalo 

„Naujoji Romuva“ vyr. redaktoriumi Andriumi Konickiu, kalbinin-

ku, dr. Juozu Pabrėža, prozininke, literatūros almanacho žurna-

lo „Varpai“ redaktore Silvija Peleckiene. Jau tradiciniu įvykiu 

tampanti rašytojų viešnagė mūsų gimnazijoje įdomi ir laukiama 

kiekvieną rudenį.   

Vėl įteikta Vilniaus universiteto stipendija  
 Gruodžio 4 dieną Juliaus Janonio gimnazijo-

je gimnazija sulaukė svečių: su specialiu vizitu į 

gimnaziją atvyko Vilniaus universiteto Teisės fakul-

teto atstovai – profesorius, habil. Dr. Vytautas Nek-

rošius ir buvę janoniečiai Džiugas Balčiūnas bei 

Vanesa Ražinskytė. Svečiai pristatė gimnazistams 

universitetą, daugiau dėmesio skirdami savajam - 

Teisės fakultetui. Ilgamečio gimnazijos socialinio 

partnerio, Vilniaus universiteto atstovų susitikimas 

su janoniečiais kiekvienais metais tradiciškai prasi-

deda iškilmingu momentu: geriausiam ir aktyviau-

siam gimnazijos moksleiviui įteikiama vienkartinė 

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto stipendija. Šiais 

mokslo metais universiteto stipendija už gerą mo-

kymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą įteikta abitu-

rientei Emilijai Ruškytei. Vilniaus universiteto stipen-

dija janoniečiams įteikiama jau dvyliktąjį kartą - po 

to, kai 2005 metų balandžio 29 dieną buvo pasira-

šyta gimnazijos ir universiteto bendradarbiavimo 

sutartis.  

Sigita STONKIENĖ,  

profesijos patarėja 

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto stipendija už gerą moky-

mąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą įteikta Juliaus Janonio gim-

nazijos abiturientei Emilijai Ruškytei. Nuotraukoje su Teisės fa-

kulteto profesoriumi, habil. Dr. Vytautu Nekrošiumi. 

Choristų sėkmė Italijoje 
 Spalį keturiolika gimnazijos choro „Viva me-

lodica” narių, kartu su kolektyvo vadove Loreta 

Mikutiene bei gimnazijos liaudies šokių mokytoja 

Asta Rimkuviene lankėsi Italijoje. Choristai atstova-

vo Lietuvai tarptautiniame chorinės muzikos festi-

valyje „Pax Mundi“, kasmet į Asyžiaus šv. Pranciš-

kaus baziliką sukviečiančiame bažnytinės muzikos 

mylėtojus iš visos Europos. Dainininkai surengė ketu-

ris pasirodymus. Jų parengta lietuviškos muzikos 

programa sulaukė didžiulio susidomėjimo ir pripaži-

nimo, publikos aplodismentų atsistojus ir organiza-

torių buvo pavadinta „festivalio perlu“. 

 Choro „Viva melodica“ dalyviai, festivalio 

organizatorių pakviesti kitąmet surengti savo kon-

certinį turą, iš kelionės grįžo kupini prasmingo 

džiaugsmo, muzikinio polėkio bei nekantraus lauki-

mo vėl sugrįžti ten, kur lietuviškos dainos sulaukia 

didesnių ovacijų nei bet kuri klasikinė bažnytinė 

giesmė, kur dainuojančios širdys lengvai ir papras-

tai randa bendrą kalbą ir pripažinimą.  

Milda JURGAITYTĖ, 

IV d klasės mokinė 

Juliaus Janonio gimnazijos choras „Viva melodica” (vadovė 

Loreta Mikutienė, centre) sėkmingai atstovavo Lietuvai tarptauti-

niame chorinės muzikos festivalyje „Pax Mundi“, Italijoje. 

Gimnazijos inf. 


