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Romuvensis! 

Žurnalas „Reitingai“ gruodžio 4 d. pristatė naujausius švietimo įstaigų reitingus pagal dėstomus dalykus ir olim- 
piadų rezultatus. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis sutiko pakomentuoti švietimo įstaigų 
reitingavimo situaciją, įvertindamas mūsų gimnazijos pasiekimus. 

Švietimo įstaigų reitingavimo sureikšminti neverta

– Naujausiame žurnalo „Reitingai“ 
numeryje pristatyti šalies švietimo 
įstaigų reitingai pagal dėstomus daly- 
kus ir olimpiadų rezultatus. Pakomen-
tuokite, kaip šiemet mūsų gimnazija 
atrodo kitų mokyklų pasiekimų verti-
nimo kontekste. 

– Džiaugiamės, kad „Romuvos“ gim-
nazija, gruodžio pradžioje paskelbus gim-
nazijų reitingus, pagal respublikinių olim- 
piadų laimėjimus užima aukštą 8-ąją 
vietą. Mūsų gimnazija kasmet pagal 
mokomųjų dalykų valstybinių egza- 
minų brandos rezultatus nuolat patenka į ša- 
lies mokyklų penkiasdešimtuką. Galime di- 
džiuotis, kad ir šiemet „Romuva“ paten-
ka į pažangiausių šalies gimnazijų pen-
kiasdešimtuką pagal geriausiai išmokančių 
informacinių technologijų (42 vieta) ir 
rusų kalbos (47 vieta). Todėl galiu drą- 
siai sakyti, kad dalykų mokytojai yra tikri 
savo srities specialistai, gebantys pui- 
kiai paruošti mokinius olimpiadoms. Bet 
mūsų gimnazijos bendruomenė neužmiega 
ant laurų ir toliau siekia išsikeltų tikslų: 
daug dėmesio skiriama mokinių ugdy- 
mui(si), ugdymo proceso gerinimui, 
švietimo pagalbos mokiniui teikimui.

– Kokios naudos, Jūsų nuomone, 
toks švietimo įstaigų, tarp jų ir gim-
nazijų, reitingavimas pagal dėstomus 
dalykus ir olimpiadų rezultatus duo-
da?

– Dalykinis gimnazijų reitingas yra 
tam tikras įrankis, kuriuo remiantis ga- 
lima įsivertinti savo ugdymo instituci-

jos pasiekimus įvairiais aspektais. Tačiau, 
mano nuomone, Nacionalinės švietimo 
agentūros pateikiami duomenys apie mūsų 
abiturientų pasiekimus, laikant abitūros 
egzaminus, yra svarbus, nes, jais remian-
tis, galima aiškiai matyti, kokie mūsų 
gimnazijos pasiekimai, vertinant juos ša- 
lies kontekste. Tokia statistika padeda nu-
matyti, kokia tolesnė karjera laukia abitu- 
rientų: jeigu mūsų ketvirtokų egzaminų re-
zultatai aukšti, vadinasi, jie galės be didelio 

vargo įstoti į pasirinktą aukštąją mokyklą 
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 

– Kokia nauda iš tokio reitingavimo 
pagal dėstomus dalykus ir olimpiadų 
rezultatus mūsų gimnazijai? 

– Švietimo įstaigų reitingai, mano 
nuomone, esminės informacijos nepateikia, 
nes gimnazijos reitinguojamos pagal 
daugelį įvairių aspektų. Pastebiu, kad šis 
reitingavimas neatspindi visos mūsų mo- 
kinių pasiekimų situacijos, o tik atskirus 

Gimnazijos laikraščio žurnalistų Dominyko ir Gabrielės pokalbis direktoriaus kabinete.
Modesto Rudžio nuotr.
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jų pasiekimus. Todėl švietimo įstaigų rei- 
tingavimą vertinčiau kaip papildomą infor-
maciją kiekvienai mokyklai, 
kuri papildo mokinio as-
menybės ūgties stebėjimo 
ir vertinimo procesą, t. y. 
akademinius pasiekimus 
ir pažangą. Todėl mūsų 
gimnazijos prioritetas – 
papildomai remti moki- 
nius, skiriant jiems indivi- 
dualias konsultacijas, kad 
jų akademiniai pasiekimai 
ir pažanga gerėtų. 

– Kodėl, Jūsų nuo-
mone, vis dėlto nereikėtų 
sureikšminti švietimo 
įstaigų reitingavimo?

– Laikausi tos nuomonės, 
kad švietimo įstaigų, tarp jų 
ir gimnazijų, reitingavimo 
neverta sureikšminti: pagal 
reitingavimo sistemą, kuo mažiau mokinių 
laiko tam tikrą egzaminą ir už jį gauna aukš-
tus įvertinimus, tuo mokyklos pasiekimai 
tampa aukštesni. Pagal šią logiką reikėtų da-
liai abiturientų užkirsti kelią laikyti kai ku- 
riuos egzaminus, iš anksto turint nuostatą, 
kad jie gali prastai išlaikyti egzaminą arba 

apskritai jo neišlaikyti. Tačiau pagal Nacio- 
nalinės švietimo agentūros sistemą svar-

bu, kad kuo 
d a u g i a u 
abiturientų 
laikytų eg-
z a m i n u s 
ir už juos 
gautų kiek 
į m a n o m a 
aukštesnius 
į v e r t i n i -
mus. Taigi 
vieningos ir 
aiškios mo- 
kyklų rei- 
t ingav imo 
s i s t e m o s 
nėra. Todėl 
mūsų gim-
nazija ne-
sivaiko nė 
vienos rei- 
t i n g a v i -

mo sistemos suformuotų kriterijų, o 
leidžia visiems norintiesiems laikyti pasi- 
rinktus abitūros egzaminus. Mūsų mokyk-
loje itin daug dėmesio skiriama vertybių 
ugdymui, o ne mokinių pasiekimų reitinga- 
vimui ir išankstinių nuostatų susidary- 
mui. 

– O kaip progimnazistams ir jų tė-
vams pasirinkti gimnaziją, jeigu nėra 
labai tikslinga vadovautis tik švietimo 
įstaigų reitingavimu? 

– Manau, svarbiausia kiekvienam – tiek 
mokiniams, tiek mokinių tėvams – mokė-
ti pasirinkti ugdymo įstaigą, tvirtai žinoti, 
kurioje gimnazijoje norima mokytis. Nese-
niai atlikta mokinių apklausa parodė, kad 
mūsų gimnazijoje jie jaučiasi saugūs, yra 
patenkinti ugdymo kokybe. Mūsų mokinių 
akademiniai pasiekimai iš tiesų yra aukšti. 
Apskritai galiu pastebėti, kad šiemet mūsų 
gimnazistai yra susikaupę, motyvuoti, ak-
tyviai įsitraukę į neformaliojo ugdymo 
veiklos sritis. 

– Ko palinkėtumėte mūsų gimnazi- 
jos bendruomenei ateityje? 

– Gimnazijos bendruomenei linkėčiau 
kuo dažniau kalbėtis, tartis vieniems su 
kitais. Manau, kuo daugiau susitarimo 
tarp bendruomenės, tuo vieningesnė mūsų 
gimnazija. Vivat Romuvensis!

– Ačiū už nuoširdų pokalbį, Direk-
toriau. Vivat Romuvensis!

Kalbėjosi Dominykas Norkus (2a kl.) ir 
Gabrielė Ivanovaitė (1f kl.)

Šių metų žurnale „Reitingai“ skelbiami gimnazijų reitingai pagal tam tikras pasiekimus.  
Šiaulių „Romuvos“ gimnazija pagal olimpiadų reitingą užima 8-ąją vietą. 

Šaltinis: žurnalas „Reitingai“, 2019 m. gruodžio mėn., p. 48

„Mūsų gimnazija 
nesivaiko 
nė vienos 

reitingavimo 
sistemos 

suformuotų 
kriterijų.“

V. Giedraitis



„Romuvos“ mokiniai 3

Nuo rugsėjo mėn. „Romuvos“ gimnazijoje į neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštį įtraukta nauja veikla – būrelis 
„Jaunasis architektas“, vadovaujamas MB „Lavos projektai“ vadovo, architekto Kristijono Murausko. Jaunieji architek-
tai per kelis mėnesius jau spėjo įsitraukti į Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus narių inicijuotą Šiaulių miesto 
Dainų parko atnaujinimo projektą – pateikė savo siūlymus, kaip šį parką pritaikyti visuomenės poreikiams. 

Ką gimnazijoje veikia jaunieji architektai? 

Jaunieji architektai nesnaudžia
Nors šis būrelis savo veiklą pradėjo tik 

rugsėjo pabaigoje, tačiau jaunieji architek-
tai nesnaudžia. Jie jau spėjo susipažinti su 
kai kuriais architekto profesijai būdingais 
darbais, pvz., atliko įvairias sklypo analizes 
ir matematinius skaičiavimus. 

Jaunieji architektai, kelis mėnesius ana- 
lizavę Dainų parką, pateikė siūlymus Šiau-
lių miesto savivaldybės Architektūros, urba- 
nistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriau-
siajai architektei Irinai Vingrienei ir Lietu-
vos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus na- 
riams, kaip šį parką būtų galima atnaujinti. 

Gimnazistų Dainų parko vizija 
Būrelio „Jaunasis architektas“ nariai  

paruošė pirminę Dainų parko viziją. Jie siūlo  
šiame parke įrengti sporto kompleksą, ku- 
riame būtų krepšinio, beisbolo ir tinklinio 
aikštynai. Mokiniai pateikė ir kavinės idėją, 
turi minčių, kad Dainų parke vertėtų įrengti 
maniežą. 

Romuviečiai audžia mintį, kad Dainų 
parke pravartu būtų įkurti grafičių galeriją, 
kurioje savo kūrybinius proveržius galėtų 
teisėtai įgyvendinti gatvės menininkai. 

Gimnazistai Dainų parke siūlo įreng-
ti takelį, dengtą trimis skirtingomis dan-
gomis: guminės dangos takelio dalis būtų 
skirta bėgioti, žvyro danga – pasivaikščioti, 
o asfalto danga būtų galima saugiau važinė-
tis dviračiais, paspirtukais. Šio takelio ilgis 
Dainų parke siektų apie 1,5 km. 

Natūrali parko gamta, augalų įvai-
rovė skatintų miestiečius dažniau pabūti 
gryname ore, rasti laiko pasivaikščioti ar 

Jaunieji architektai diskutuoja apie Dainų parko projektą su architektu K. Murausku. 
Modesto Rudžio nuotr.   

Jaunieji architektai eksursijos „Tarpukario Šiaulių modernizmo architektūra 1918–1944 m.“ metu.
„Romuvos“ gimnazijos nuotr.   

aktyviai leisti laisvalaikį. 
Svarbiausia, ką pažymi jaunieji architek-

tai, – akį traukiantis įėjimas į parką, kuris 
tarsi kvieste kviestų į jį užeiti.

Įspūdžiai apie architekto profesiją
Kamilė Barzinskaitė (3b kl.) pasako-

ja, kad lankydama architektūros būrelį, ji 
jaučiasi atliekanti prasmingą veiklą: „Mes 
įgyvendiname realų architektūrinį projek-
tą – projektuojame Dainų parką. Su savo 
idėjomis aš prisidedu prie Šiaulių miesto 

atnaujinimo, miesto įvaizdžio kūrimo.“ 
Martynas Valys (3c kl.), Aurimas 

Kardašius (3d kl.) ir Simonas Bertulis (3e 
kl.) itin susižavėję architektūros darbais ir 
svarsto apie architektūros studijas aukš-
tojoje mokykloje. Trečiokai teigia, kad 
architektūros būrelyje jie atlieka realias 
užduotis, kurios turi apčiuopiamą naudą, 
yra įtraukiami į kūrybos procesą, kuris ne-
leidžia nuobodžiauti. 

Pasak gimnazistų, kurie lanko šį būrelį, 
jie, įsijausdami į architekto vaidmenį, turi 
apgalvoti įvairias smulkmenas ir atsižvelgti 
į visas detales, kurių paprasti lankytojai gali 
ir nepastebėti. Jie pasiruošę sukurti tai, ko, 
jų manymu, trūksta Šiaulių miestui.

Jaunųjų architektų ekskursija 
po Šiaulius 

Būrelio „Jaunasis architektas“ na- 
riai kartu su vadovu Kristijonu Murausku 
dalyvavo ekskursijoje „Tarpukario Šiaulių 
modernizmo architektūra 1918–1944 m.“. 
Gimnazistai lankėsi Šiaulių m. Centriniame 
pašte, užsuko į Aušros alėją, susipažino su 
architekto Vlado Bitės darbais. Jaunieji ar-
chitektai, vaikščiodami po pėsčiųjų bulva-
rą, susipažino su modernistinės architek-
tūros elementais.

Parengė Anetė Vozgirdaitė (2e kl.)
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Gimnazijos laikraščio makete naudoti tik originalūs lietuviški kompiuteriniai šriftai: Palemonas, sukurtas minint lietuviškos spaudos atgavi-

mo šimtmetį, ir Signato, sukurtas pagal Lietuvos Nepriklausomybės Aktą ir skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Gimnazijos 4 kl. mokiniai, minėdami Šv. Liucijos – dvasinės ir išorinės šviesos globėjos bei skleidėjos – dieną (gruodžio 
13-ąją) per lietuvių kalbos ir literatūros pamoką samprotavo dvasinės šviesos tematika pagal poeto V. Mačernio mintį 
„Mes patys esame šviesa“. Ketvirtokų mintys, ką jaunam žmogui reiškia gyvenimo šviesa? 

O kas Jūsų gyvenimo šviesa?

Ketvirtokų kvietimas skleisti šviesą  
kitiems ir pasauliui

Žmogus, kuris moka mylėti, džiaugtis ir dalijasi tuo 
su kitais, yra šviesa. Gyvenimas – mokykla, kurios 
galutinio egzamino užduotis atrasti šviesą savy. 
Tautvydas

Šviesus žmogus yra tas, kuris geba pats kurti savo ateitį. 
Greta 

Šviesus žmogus yra tas, kuris savo gerais darbais 
įkvepia kitus. 
Smiltė 

Kiekvieno žmogaus pareiga – būti šviesa, praskaid-
rinančia net pačias tamsiausias akimirkas kito asmens 
gyvenime.
Armanda

Jei kiekvienas įžvelgtų šviesą savyje, pasaulyje naktis 
neegzistuotų.
Kotryna 

Šviesa suteikia vilties. Žmonės gali ją skleisti nepa-
miršdami nusišypsoti kitam. 
Liucija 

Tik pats žmogus gali nuspręsti, kokia šviesa jį lydės  
ateityje.
Eimantas

Nežinia, ar kas nors susimąstė, koks būtų gyvenimas be 
žmonių-šviesulių?
Emilija 

2a kl. mokinės Soteros Babrauskytės piešinys „Kalėdinė šviesa“


