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TĘSIAME RŪŠIAVIMĄ  

  Jau žinomi nacionalinio aplinkosauginio 
projekto „Mes rūšiuojam“ 2019-2020 
mokslo metų rezultatai. 

Šių mokslo metų mokymosi ypatumai 
(ilgai trunkantis karantinas) nulėmė, kad pa-
vasarį rūšiavimas gimnazijoje buvo pristab-
dytas. Bet vis tiek džiugu, kad gimnazijos 
bendruomenė išrūšiavo  apie 800 kg elekt-
roninių atliekų. Už projekto organizatorių 
skirtas lėšas įsigyta kanceliarinių priemonių. 

Labai kviečiame visus būti aktyvius ir 
2021 metais: tausokime savo aplinką ir tin-
kamai rūšiuokime. 

 Projekto koordinatorės Leila Žiemienė ir 
Laima Perminienė  

 
MOKYKLA 2020 

 
AKTYVI  

MOKYKLA 

Svarus mūsų gim-
nazijos bendruomenės 
indėlis į sveikos gy-

vensenos idėjų sklaidą, 
jų įgyvendinimą bei lai-
kymąsi įvertintas na-

cionaliniu lygiu - Prezi-
dento Valdo Adamkaus 
gimnazija pripažinta 
"Aktyvia mokykla".  

   
 

Informaciją rinko  Indrė Stralkutė 

  Lapkričio 20–21 dienomis vyko di-
džiausias švietimo bendruomenės 

metų renginys – svarbių švietimo 
diskusijų ir inovatyvių mokymo prie-

monių paroda „Mokykla 2020“. 10-oji 
paroda dėl epidemiologinės situacijos 
šiemet persikėlė į virtualią erdvę. Šių 

metų parodos tema „Skaitmeninė mo-
kykla: ateitis vyksta dabar". 

Parodoje mokytojams iš visos Lietu-
vos virtualią pamoką "Veidrodžio pas-
laptis" demonstravo ir mūsų gimnazijos 

pradinių klasių mokytojos B. Krapaus-
kienė, A. Morozienė ir R. Bieliūnaitė. 

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos pe-
dagogai dalijasi gerąja patirtimi, drą-
siai priima skaitmeninės mokyklos iššū-

kius.  
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Sėkminga „Kompiuterinė  
Kalėdų pasaka“ 

 

 

 

   Kasmet mūsų gimnazijos atstovai daly-
vauja respublikiniame IT konkurse 
„Kompiuterinė Kalėdų pasaka" . Šįmet sa-
vo kompiuterinius piešinius pristatė Matas 
Sidekerskis, Deimantė Šabūnaitė ir Gailutė 
Adelė Vaidotaitė. Sveikiname Gailutę Adelę 
Vaidotaitę, laimėjusią III-ią vietą šiame 
konkurse. Mokinius konsultavo IT mokytoja 
Leila Žiemienė 

   

Šokėjų pergalės 
 
    Džiuginantys mūsų gimnazijos mo-
kinių pasiekimai ant šokių parketo: 
jaunųjų šokėjų 7a klasės mokinio 
Nojaus Kieliaus ir 5b klasės mokinės 
Austėjos Klinavičiūtės spalio mėn. 
laimėjimų kraitėje III vieta 
"Rudens taurėje" ir II vieta 
"Dzūkijos taurėje". 4c klasės šokėja 
Austėja Grincevičiūtė taip pat iško-
vojo garbingą 3 vietą "Dzūkijos tau-
rėje".  

Interviu 
 su jaunuoju  
boksininku 
Simonu 
skaitykite  
8 psl. 
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   2020 metų gruodžio 10 dieną Aleksoto bendruo-
menei ir Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai 
organizuojant, buvo surengta Mažoji Aleksoto o-
limpiada. Nuotoliniu būdu suburtas renginys leido 
Kauno priešmokyklinio amžiaus vaikams išbandyti 
save, draugiškai varžytis, mokytis bendradarbiau-
ti. Olimpinę vienybės dvasią kūrė Kauno privatus 
darželis „Vila vilaitė“, Aleksoto lopšelis-darželis, 
taip pat „Dvarelio“ bei „Boružėlės“ lopšeliai-
darželiai, J. Dobkevičiaus progimnazijos, Prezidento 
Valdo Adamkaus gimnazijos priešmokyklinio amžiaus 
vaikučiai. Prie mažųjų olimpiados dalyvių ruošėsi pri-
sijungti ir Tirkiliškių lopšelis- darželis, bet dėl nenu-
matytų aplinkybių dalyvavimą teko atidėti kitiems 
metams. 

       Mažoji Aleksoto olimpiada prasidėjo kelione į 
„Išminčių šalį“, kurioje vaikai susitiko lapę, pelėdą, 
erelį, sužinojo gilės paslaptį. Visas savo žinias ma-
žieji olimpiados dalyviai galėjo parodyti atlikdami 
jiems paskirtas užduotis. Naujos žinios sužadino 
vaizduotę, skatino atidžiai klausytis, o antroji – 
„Olimpinės trasos“ užduotis, padėjo ne tik linksmai 
pasimankštinti, bet išmokė nusiraminti ir medituo-
jant. Kupini įspūdžių, toliau mažieji dalyviai buvo 
pakviesti į „Darnios virtuvės paslapčių“ virtualų kam-
barį. Juodas šokoladas, riešutai, kaip patarė sveika-
tinimo ambasadorės, turi sveikatai naudingų savybių, 
na o dailiai įpakuotas ir savo rankomis dekoruotas, 
toks šaukštelis gali pradžiuginti artimą, dovanoti 
džiaugsmą. Juk tokia ir yra olimpinė dvasia – ne tik 
varžytis, bet ir stengtis kurti vienybę bei džiaugs-
mą. Šokoladiniai šaukštai, stebėti ekrane, netikėtai 
„atgijo“ ir atsidūrė mažųjų olimpiados dalyvių ranko-

    Paskutinė trasa – „Olimpinis eksperimentas“ – 
pažintis su Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos 
biologijos ir gamtos mokslų erdve bei spalvoto eks-
perimento stebėjimas. Sužadinta vaizduotė, nauji 
atradimai, bendradarbiavimas, naujos žinios, gera 
nuotaika, bendravimas – štai tokios didelės Mažo-

sios Aleksoto olimpiados dovanos kiekvienam. 

  Prizus dalyviams įsigijome iš projekto, finansuoja-
mo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšų 
– nuoširdus ačiū už ministerijos paramą projektinei 
veiklai. 

 
Mažoji Aleksoto olimpiada –  
dideli atradimai kiekvienam 
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DARNI DAUGIAKALBYSTĖ 

   Rugsėjo mėnesį  gimnazijoje startavo išskirti-
nės  apimties dvišalis integruotas formaliojo ir ne-
formaliojo ugdymo kalbų tarptautinis projektas 
„Darni daugiakalbystė“. 
    Džiugu, kad projekte gali dalyvauti ne keletas at-
rinktų mokinių, o sudaromos galimybės inovatyviai ir 

moderniai plėtoti už-
sienio kalbos, kultūri-
nes kompetencijas 
visiems gimnazijos 5-
6 klasėms, t.y. be-
veik  200 Prezidento 
Valdo Adamkaus gim-
nazijos mokinių.   Tai 
išskirtinė galimybė 
mokiniams tobulinti 
anglų kalbos žinias 

nestandartinėse situacijose,  pritaikyti išmoktus daly-
kus, tobulinti mokinių kalbines, komunikacines, sociali-
nes kompetencijas. 

    Kiekvieną mėnesį mokiniai 
kviečiami priimti naują pro-
jekto iššūkį. Džiaugiamės mo-
kinių išradingumu, mokytojos 
išradingumu, galimybe bend-
rauti skirtingų šalių bendra-
amžiams mokiniams. 
 
                     

 

 

TARPTAUTINIS E-TWINNING ONLINE 
PROJEKTAS 

„WINTER ACTIVITIES IN CORONA  
TIMES“ 

          Visiškai nesvarbu, kad lauke žvarbu ir šalta, kad pandemijos 
sukaustytas visas pasaulis, kad pamokos vyksta nuotoliniu būdu, 
daug kas atrodo nelinksma… . Bet jei noras yra - išeitis visada gali 
būti surasta. O tą išeitį surado dešimt 5A klasės kūrybingų,  inicia-
tyvių ir protingų mokinių, kurie nepabūgo mesti iššūkį patys sau ir nusp-
rendė išbandyti jėgas tarptautiniame projekte “WINTER ACTIVITIES 
IN CORONA TIME” drauge su kitų šalių mokiniais. O projekte dalyvau-
ja mokiniai iš Jordanijos, Lenkijos, Turkijos, Italijos, Vengrijos, Ukrai-
nos ir, be abejo, Lietuvos. Mokiniai teks atlikti ne tik įvairias užduotis 
internetu, bet ir dalyvauti gyvuose pokalbiuose bei diskusijose su bend-
raamžiais iš kitų šalių.  
 

Tarptautinų projektų vadovė Andželika Uysaler 

Interviu su mokytoja 
Andželika Uysaler skai-
tykite 7 psl. 
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„Gyvenu Turkijoje, bet mėgstamas darbas — čia“ 

     Nors mokytoja Andželika Uysaler šiuo metu gyvena Turki-
joje, bet nuolat palaiko ryšį su mūsų gimnazija, organizuoja 
tarptautinius projektus su mūsų gimnazijos mokiniais, Tiesa, 
dabar projektai gali vykti tik nuotoliniu būdu. O tai proga 
dirbti kūrybiškai, inovatyviai. 

   
Kiek metų dirbate Valdo Adamkaus gimnazijoje? 
Gimnazijoje dirbu nuo 2001 metų, na tai skaičiuojant su metų pertrauka – iš 

viso18 metųJ 
Kokia buvo jūsų specialybė dirbant Prezidento Valdo Adamkaus gimnazi-

joje? Ir kodėl būtent šią specialybę pasirinkote? 
Na, ne paslaptis, kad tapti mokytoja nebuvo mano vaikystės svajonė, ja ta-

pau labai atsitiktinai. Pradžioje pabaigiau KTU ir įgijau elektrotechnikos 
specialisto bakalauro laipsnį, bet labai greitai supratau, kad ši specialybė 
ne man. Kiek vėliau gavau galimybę padirbėti vaduojančia mokytoja tuo-
metinėje Julijanavos vidurinėje, labai patiko, tad įstojau į VDU ir įgijau 
anglų k. mokytojo specialybę ir sėkmingai dirbu ir, žinoma, nesigailiuJ 

Ar matėte mūsų naujai pertvarkytą mokyklą?  
Taip, mokyklą mačiau paskutinį kartą vasarą, kai buvau grįžusi į Lietuvą, ga-

liu pasakyti „baltai“ pavydžiu tiems vaikams, kurie turi sąlygas joje mo-
kytis. Erdvi, moderni, patogi, atsinaujinusi gimnazija – viskas, ko reikia, 
kad galėtum mokytis ir siekti savo tikslų. Ne, tikrai nemanau, kad mo-
kykla buvo renovuota vien tik dėl to, kad turi gerbiamo Prezidento var-
dą. Visų pirma, tai gimnazijos vadovės ir, žinoma, visos komandos, kuri 
talkina jai, nuopelnas.  

Kaip vertinate mokyklos darbuotojus? 
Ką jūs turite galvoje? Visą dirbantį personalą, ar tik mokytojus? Aš manau, 

gimnazija turi puikius mokytojus-specialistus, išmanančius savo darbą, 
galinčius ir norinčius suteikti žinių, nuolat besitobulinančius savo srity-
je, o tai yra neišvengiama dirbant tokį darbą. Tiesa, mačiau šįmet daug 
naujai atėjusių dirbti mokytojų, kurie, net neabejoju, visi yra puikūs sa-
vo srities žinovai. 

Ko labiausiai pasiilgstate Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje? 
Na, galbūt pasiilgstu tos gyvybės, kuri yra neatsiejama gimnazijos ir bet 

kokios ugdymo įstaigos dalis. Susiklosčius dabartinei situacijai, visi sup-
rantame, kad judrus gyvenimo tempas sustojo, tačiau kai visa tai pasi-
baigs, linkėčiau, kad įvairios mokyklinės šventės, renginiai sugrįžtų į gim-
naziją su trenksmu. 

Jei jums būtų suteikta galimybė patobulinti mokyklą tuoj pat, ką pir-
miausiai pakeistumėte? 

Aš nemanau, kad ką nors reikėtų drastiškai keisti, tačiau, kaip ir minėjau, 

norėčiau suburti stiprią, veikiančią, turinčią 
užmojų ir tikslų mokinių tarybą, kuri, mano 
manymu, yra svarbi gimnazijos gyvenime. 
Galbūt pamąstyti, kaip tikslingiau ir efekty-
viau organizuoti petraukas, galbūt įvesti 
skatinimo sistemą, kuri motyvuotų mokinius 
veikti.... 

Ar manote, kad mūsų gimnazijoje labai gilina-
masi į gamtosaugą, kaip įpareigoja Prezi-
dento Valdo Adamkaus vardas? 

Manau, tikrai yra pakankamai gilinamasi, mes 
gimnazijoje turime daug galimybių ir priemo-
nių, kurios skatina gilinti žinias, tobulėti, 
domėtis: puikios laboratorijos, įvairūs pro-
jektai, bendradarbiavimas su universitetu ir 
t.t. Kalbant apie gerbiamą Prezidentą, ma-
nau, gimnazijoje galėtų atsirasti kokios nors 
tradicinės veiklos, galbūt net dienos, kurių 
metu gimnazistai skirtų dėmesį Prezidentui 
V. Adamkui ir jo veiklai aptarti.  

Ar gerai jaučiatės išvykusi į kitą šalį ir ar 
pasiilgote Lietuvos, o ypač mūsų gimnazi-
jos? 

Tikrai puikiai jaučiuosiJ, kitaip nebūčiau ir išvy-
kus, tačiau, žinoma, labai pasiilgstu savo 
darbo, „gyvų“ pamokų, tiesioginio kontakto 
su vaikais, savo AUKLĖTINIŲ LABAI LA-
BAI, na ir, žinoma, kolegų......o visa tai ir yra 
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija. 

Jeigu būtų galimybė sugrįžti į Valdo Adamkaus gimnazija. ar jūs 
sugrįžtumėte? Kodėl? 

Tikrai sugrįžčiau, nedvejodama nei akimirkai. Kodėl? Todėl, kad tai mano 
mėgstamas darbas, todėl kad joje praleidau, sakyčiau, daug  gražių 
metų, todėl kad joje augau ir tobulėjau kaip asmenybė, sutikau daug 
gerų žmonių,  todėl kad joje gerai jaučiausi, todėl ....kad net ir antrą 
savo širdies dalį suradau būtent dirbdama gimnazijoje ir organizuodama 
projektus, kurie pakeitė mano gyvenimą 180 laipsnių kampu. 

     Ignas Gruodis ir  Rusnė Kanišauskaitė 
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    Gimnazijai šįmet 100 metų.  Čia dirbantys mokytojai   
turi pamąstymų, palinkėjimų šia proga. Kalbiname ne pirmą 
dešimtmetį gimnazijoje dirbančią pradinių klasių mokytoją 
Raimondą Salickienę.  
 
Kodėl pasirinkote mokytojos darbą? 
Mokytojos darbą pasirinkau, nes nuo mažens labai patiko mo-
kyti mažus vaikus. 
Kodėl pasirinkote dirbti būtent Prezidento Valdo Adamkaus 
gimnazijoje? 
Taip jau susiklostė, kad atėjau dirbti į Kauno Julijanavos vidu-
rinę mokyklą, o vėliau jai buvo suteiktas Prezidento Valdo   
Adamkaus gimnazijos vardas. 
Kas jus labiausiai žavi šioje įstaigoje? 
Mane labiausiai žavi draugiškas pedagogų kolektyvas. 
Kokį įsimintiniausią įvykį prisimenate per visą šį laikotarpį, 
kol dirbate šioje mokykloje? 

Įsimintiniausias įvykis, kai Kauno Julijanavos vidurinei mo-
kyklai buvo suteiktas prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos 
vardas. 
Kokių minusų ar pliusų įžvelgiate mūsų gimnazijoje? 
Minusas, kad gimnazija negali sutalpinti visų norinčių mokytis 
mokinių. Pliusai, kad gimnazija pasirinko ekologijos kryptį; kad 
dalyvauja įvairiuose projektuose su 
užsienio šalimis; kad pagerėjo mo-
kinių pasiekimų lygis. 
Kokia, jūsų nuomone, turėtų būti 
mokykla, kad kiekvienas vaikas 
joje jaustųsi puikiai? Ko palinkė-
tumėte 100-mečio proga? 
Mano nuomone, mokykla turėtų bū-
ti antri namai, kad kiekvienas vai-

kas joje jaustųsi pui-
kiai. To ir linkiu mūsų  
šauniajai gimnazijai: 
dar 100 metų būti jaukiais antraisiais namais, žinių namais. 
 
Kaip manote, ar dabartiniai mokiniai skiriasi savo drąsa 
nuo tų, kurie mokyklos suoluose sėdėjo prieš dešimtmetį? 

    Tikrai taip, dabartiniai mokiniai yra žymiai drąsesni, kūrybiš-
kesni, išmanesni negu tie, kurie mokėsi prieš dešimtmetį. 

 
                    Mingailė Arminaitė ir Evita Kairytė 

 
Nuotraukose pradinių klasių mokinių 

kūryba ir veiklos. 

 

 
Tegu gimnazija dar 100 metų bus antrieji mokinių namai 
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Sportuoti įkvėpė brolio pavyzdys 

 
    Lapkričio pabaigoje dešimtoko Simono 
Zeleneko dienotvarkėje svarbiausios buvo 
ne pamokos, o... kovos. Jaunuolis Sofijo-
je, Bulgarijos sostinėje, kovojo  Europos 
jaunių čempionato bokso ringe ir pelnė Lie-
tuvai svarių pergalių. Pakalbinome Simoną 
Zeleneką, nors bronzinis Europos jaunių 
čempionas nedaugžodžiauja... 

 
Apibūdinkite save vienu sakiniu. 
Esu linksmas, bendraujantis ir aktyvus 
žmogus. 
 
Kokia jūsų nuomonė apie gimnaziją? 
Ši mokykla yra labai jauki, geri mokytojai, 
šaunūs mokiniai. 
 
Kas patinka mokykloje?  
Mokykloje man patinka sporto erdvės, kla-
sės draugai, šauni auklėtoja.  
 
Kokia būtų įsimintiniausia akimirka iš 
mokyklinio gyvenimo? 
Gerų akimirkų tikrai buvo daug, tad nega-
lėčiau išskirti vienos. 
 
Kuo patraukė sportininko kelias? 
Mano brolis sportavo, kai aš buvau mažas,    

ir nusivesdavo mane į salę. Man ten 
labai patikdavo ir taip nuo 5 metų 
pradėjau eiti tuo sporto keliu. 
 
Kodėl būtent boksas? 
Todėl, kad mano brolis irgi boksavosi 
ir man ši sporto šaka labiausiai pati-
ko, tad nebenorėjau jokios kitos 
sporto šakos. 
 
Kaip  pavyksta derinti mokslus ir spor-
tą? 
Iš tikrųjų kartais būna sunku - neslėpsiu, 
nesu stropiausias mokinys, bet kai kurie 
mokytojai palaiko, leidžia atsiskaityti dar-
bus vėliau.  Taigi pavyksta suderinti ir 
sportą, ir mokslą. 

Ką norėtumėte palinkėti gimnazijai 100-
ojo jubiliejaus proga? 
Linkiu sėkmingai gyvuoti dar 100 metų ir  
būti pačiai geriausiai mokyklai Lietuvoje. 
 
                               Markas Papievis 
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Pokalbis su anglų kalbos mokytoja Aiste Vaivilavičiene 

    Įdomu, kaip 100 metų mininti mūsų gimnazija atrodo 
neseniai čia dirbančio mokytojo akimis. Kokie nuotolinio 
mokymo iššūkiai? Į klausimus atsako anglų kalbos mokytoja 
Aistė Vaivilavičienė. 

Kadangi mūsų mokykloje mokote dar tik antri metai, ar labai sunku 
buvo prisitaikyti prie naujos mokyklos darbo tvarkos? 

Manau, kad mokyklose sistemos yra panašios, gal tik viena kita taisyklė ar 
mokyklos susitarimai skiriasi. Esu greitai prisitaikanti, todėl tikrai nebuvo 
sunku. 

Su kuo susibendrauti sunkiau? Su naujais kolegomis ar mokiniais?  

Su vaikais dirbu jau 15 metų, turiu dar ir du savo vaikus, kurių amžius la-
bai skirtingas, todėl manau, kad man lengviau susibendrauti su vaikais, 
ypač kai juos vis labiau ir labiau pažįsti. Su kolegomis... Į darbą einu ne 
draugų ieškoti, todėl bendravimas tik kolegiškas. 

Kaip manote, kuo mūsų gimnazija išsiskiria iš kitų mokyklų?  

Mūsų gimnazija išsiskiria iš kitų mokyklų, manau, daug kuo: ir mokinių skai-
čiumi, ir jų motyvacija mokytis (aišku, yra išimčių), mokyklos išorė unikali, 
didelė jai skirta teritorija, be abejo, pasirinkta ekologijos kryptis.  

Kuo galime didžiuotis savo gimnazijoje? 

Savo mokykloje galime didžiuotis renovuotomis naujomis erdvėmis,  naujo-
mis laboratorijomis, motyvuotais mokiniais ir darbščiais mokytojais. 

Su kokiais kolegomis labiausiai mėgstate dirbti? 

Kadangi esu anglistė, tai turbūt daugiausiai tenka dirbti su anglistais, dalin-
tis informacija ir bendradarbiauti. Aišku, būna smagu integruoti pamokas su 
daile ar geografija.  

Ar teko patirti konfliktinių situacijų?  

Aš ir konfliktinė situacija labai nesuderina-
mi dalykai. Esu lanksti ir klausausi kitų, to-
dėl per šį laiką konfliktinių situacijų nepa-
tyriau. 

Ką savo darbo vietoje norėtumėte pa-
keisti? 

Šiuo metu dirbama iš namų, tai viskas tinka, o jeigu kalbėtume apie kabine-
tą, tai patinka man ir mano darbo vieta, ir mokiniai, su kuriais dirbu. 

Ko vertingo išmokote iš savo mokinių? 

Oi, iš mokinių galima labai daug išmokti ir, manau, nuolat tą darau. Domėda-
masi jų pomėgiais, daug ką išbandau pati: ir filmus, ir muziką, ir netgi maisto 
gaminimą. O turbūt pats vertingiausias dalykas, tai mokausi bendrauti su 
savo nuosavais vaikais pagal šiuolaikinius standartus.  

Su kokiais sunkumais susiduriate mokydama nuotoliniu būdu? 

Manau, mokyklos minusiukas, kad labai lepiname vaikus nuo mažens, leidžia-
me taisytis, perrašinėti, todėl jie ir nesistengia visko atlikti gerai iš pirmo 
karto. Ir taip auginam kartą su išlygomis. Aš manau, kad retai gyvenime lei-
džiama gyventi, veikti ar ką nors daryti keliskart. Todėl reiktų siekti gerų 
rezultatų iš pirmo karto. 

Kokių pasiūlymų turite gimnazijai, mokiniams? 

Dabar, karantino metu, dažnai mokiniai gan pasyvūs pamokose. Jaunesni ne 
visada atlieka jiems skirtas individualias užduotis, todėl tenka bendrauti su 
mokinių tėvais. Tad mokiniams linkėčiau būti atsakingiems, aktyviems. Taip 
pat pasigendu įdomesnės veiklos, projektinių darbų ar veiklų už mokyklos 
ribų. 

                                         Aida Kuokštytė ir Adrija Rudžionytė 
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  Šiemet minime gimnazijos 100-metį. Žinome, kad ne 
vienas mokytojas ir mokėsi čia, ir sugrįžo tęsti savo 
karjeros į mūsų gimnaziją. Mokėsi čia ir mokytojų vai-
kai. Tarp tokių ilgamečių darbuotojų - Reda Janušaus-
kienė, gimnazijos Informacinio centro vedėja, bibliote-
kininkė. Mes dažnai užsukame į biblioteką ne tik knygų 
pasiimti, bet ir pasikalbėti su bibliotekininke. Nutarė-
me pašnekučiuoti ir šįkart. 
    Kiek laiko dirbate mūsų bibliotekoje? 
  Gimnazijos bibliotekoje dirbu nuo 1987 metų balandžio 1 
dienos. Tad jau 33 metai. 
  Kodėl nusprendėte būti bibliotekininke?  
   Mano mama buvo bibliotekininkė. O ir šiaip nuo anksty-
vos vaikystės knygas tiesiog „graužiau‘“, o ne skaičiau. 
Tad nebuvo sunku pasirinkti. 
   Kaip galėtumėte apibūdinti savo profesijos žmogų?  
   Yra šioks toks skirtumas tarp bibliotekininko, kuris dir-
ba viešojoje bibliotekoje, ir kuris – mokykloje. Tiesiog kai 
kurių darbų pobūdis kitoks, o ir skaitytojai iš dalies ski-
riasi. Nors šiandien vis akcentuojama, kad dabar techno-
logijų amžius, bet be knygų išmanymo, be mokėjimo bend-
rauti su žmonėmis nebūtų tikro bibliotekininko. Be abejo, 
šiuolaikinis bibliotekininkas turi mokėti dirbti su techno-
logijomis, atsakyti į bet kokią užklausą (o tai irgi menas 
surasti patį tinkamiausią užklausos raktinį žodį). Na, galė-
čiau pasakoti apie mėgstamą darbą pasakoti be galo, be 
krašto... 
   Išvardykite teigiamus darbo aspektus?  
    Bendravimas su įvairaus amžiaus vaikais, užklausų įvai-
riapusiškumas, darbo intensyvumas (nors kartais nuo to 
tempo ir pavargsti), nuolatinis tobulėjimas (kad tik spė-
tum koja kojon paskui kai kuriuos mokinius ir mokytojus). 

  Paminėkite neigiamus savo darbo aspektus.  
   Triukšmas per pertraukas. Juk mokykla - ne tylos salelė. 
O svarbiausia šiuolaikiniai vaikai nebe taip domisi skaitymu, 
kaip anksčiau. Panašu, kad technologijos jų gyvenime pir-
mauja. Bet tai jau ne mokyklos, bet ir 
visų tipų bibliotekų darbuotojų liūdesys. 
  Ar skaitėte Prezidento Valdo Adam-
kaus knygų?  
   Kai ką skaičiau, kai ką tik varčiau. Tai 
juk ne romanai, kad vienu ypu pavyktų 
perskaityti. 
   Kaip manote, ar mūsų gimnazijoje 
vaikai yra pakankamai supažindinami su 
aplinkosaugos temomis? 
    Manau, kad pakankamai, tam daug dė-
mesio skiriama. Juk vyksta įvairūs pro-
jektai, diskutuojama pamokų metu. Svar-
biausia, kad ir vaikų tėvai, seneliai moky-
tų to paties, rodytų pavyzdį. Tada vaikui 
būtų daug lengviau įsisavinti žinias. 
   Kuri knyga/knygos yra artimiausios 
Jūsų širdžiai?  
  Jų labai daug. Man sunku išskirti. Be to, 
skonis ir supratimas keičiasi. Į tą pačią 
knygą po keleto metų žiūri kitomis akimis. 
  Kaip mokykla pasikeitė per visus jūsų darbo metus? 
    O, žinoma, pagražėjo, net labai pagražėjo. Tapo švieses-
nė, modernesnė, jaukesnė. 
  Ačiū už pokalbį 

            Smiltė Januškevičiūtė ir Evelina Lukšytė 
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