
  SĖKMĖS PAGRINDAS – BENDRADARBIAVIMAS 

 „Tikėkite savimi! Tikėkite savo gebėjimais! Be kuklaus, bet protingo pasitikėjimo 

savo jėgomis jūs nebūsite sėkmingi ar laimingi“, - taip teigė Norman Vincent Peale ir negalima su 

juo nesutikti. Didžiuojamės savo gimnazijos mokytojais, gebančiais įkvėpti mokiniams pasitikėjimą 

savo jėgomis, norą tobulėti, siekti išmokti ir gebėti daugiau, nei reikalaujama pagal programą. 

Mokinių fizinės ir intelektinės galimybės yra skirtingos iš prigimties, tad siekiame, kad kiekvienas 

ugdytųsi pagal savo galimybes. Jei reikia, vieniems padedame pasiekti privalomą pagrindinį 

lygmenį, kitus paskatiname plėtoti savo gabumus, išsikelti ambicingesnius tikslus ir siekti 

pripažinimo ne tik gimnazijoje, mieste, respublikoje, bet ir tarptautinėje erdvėje. Mokytojai, 

dirbdami su tokiais vaikais, moko efektyviai įgyti žinių ir mokėjimų, juos pritaikyti naujoms 

problemoms spręsti, sparčiai mokytis iš patirties. Gabus tas mokinys, kuris akademiniais vienos ar 

kelių sričių pasiekimais, meniniais, sportiniais gebėjimais lenkia bendraamžius, yra kūrybiškas. O 

tokių mokinių „Romuvos“ gimnazijoje kasmet išugdoma vis daugiau. 

 Apibendrinus 2014-2015 m.m. pasiekimus dalykinėse olimpiadose, konkursuose, 

akivaizdu, kad jų lyginant su ankstesniais metais ženkliai padaugėjo. Respublikinėse chemijos, 

fizikos, geografijos, rusų kalbos olimpiadose bei anglų kalbos konkurse, fizikos čempionate, 

respublikiniame konkurse „Mūsų eksperimentas“, respublikiniame rusų kalbos raiškiojo skaitymo 

konkurse laimėtos prizinės vietos. Na, o vardijant laimėjimus miesto organizuotose olimpiadose jau 

reikia paminėti beveik visus mokomuosius dalykus, nes prizines vietas „Romuvos“ gimnazijos 

mokiniai iškovojo anglų kalbos (II vieta), chemijos (I vieta), lietuvių kalbos (I, II vietos), rusų 

kalbos (I vieta), biologijos (I, II, III vietos), fizikos (I, II vietos), matematikos (trys II vietos, III 

vieta), istorijos ( III vieta), geografijos (I vieta) olimpiadose. O kur dar konkursai, tokie kaip 

filologų, meninio skaitymo lietuvių bei anglų, rusų, vokiečių kalbomis, ir mūsų mokinių sportiniai 

pasiekimai olimpiniame festivalyje. 

Be minėtų laimėjimų, iškovoti dar 44 laimėjimai įvairiose miesto ir šalies mokyklų 

organizuojamose olimpiadose, konkursuose, varžybose (tinklapyje žiūrėti „Veikla. Pasiekimai“). 

 Ypač norisi paminėti Jokūbą Pelanskį, kuris Lietuvos mokinių fizikos čempionate 

laimėjo I vietą, Lietuvos fizikos olimpiadoje - I vietą, chemijos – II vietą, Šiaulių miesto chemijos 

olimpiadoje – I vietą, biologijos – I vietą, matematikos – II vietą. 

                     Arnas Diktanas, Kristijonas Žalys, Goda Miltinytė, Julija Novikova, Airidas Labinas, 

Karolina Mačiutė, Ieva Ivanova, Linas Zacharovas,  Karolina Misevičiūtė, Edgaras Dubeikaitis, 

Sandra Gerybaitė,  - švietimo ministerijos organizuojamų olimpiadų ir konkursų laimėtojai. Be šių 

mokinių, daugybė kitų (tinklapyje žiūrėti „Veikla. Pasiekimai“) savo pasiekimais garsino 

„Romuvos“ vardą. 

 Atskleisti mokinių gabumus ir juos plėtoti padeda bendradarbiavimas su „Romuvos“,  

Dainų, Gytarių ir kitomis progimnazijomis. Mes, gimnazijos mokytojai, stengiamės tęsti tuos 

darbus, kuriuos pradėjo progimnazijų mokytojai. Jei ne glaudus bendradarbiavimas, dalinimasis 

informacija, patirtimi, vargu ar gebėtume pasiekti tokių rezultatų, kuriais džiaugiamės ne tik mes, 

bet ir mūsų mokiniai, jų tėvai ir visa Šiaulių miesto bendruomenė, nes „Romuvos“ gimnazijos 

mokiniai respublikinėse olimpiadose garbingai atstovavo visai miesto moksleivijai.  
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