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Romuvensis! 

Mokinių laiškas Mokytojams
Mūsų mielieji Mokytojai,
laiko rato sukimasis įvairia- 

spalviame gamtos fone kasmet 
stabteli ties Mokytoju. Įspūdin-
ga laiko spalvų paletė ir Mokyto-
jo profesija – nedaloma visuma. 
Joje telpa Išmintis, Kūrybišku-
mas, Tobulumas, Grožis, Meilė – 
gausybė Gyvenimo spalvų ir 
atspalvių. Mokytojo pagalba ta-
poma kiekvieno iš mūsų būties 
mozaika švyti ryškumu ir šilu-
ma. Prometėjiškos profesijos 
misijai dera tik išskirtinė spalvų 
gama, nes gyvenimo paveikslas 
turi ypatingą bruožą – Tobulu-
mo siekiui laikas yra nepaklus-
nus. 

Mokytojai mus lydi nuo 
pat atėjimo į šį pasaulį. Pir- 
mieji mokytojai – mūsų tėvai, 
kurie mus moko pirmų žodelių, 
pirmųjų žingsnių, pažinti pa-
saulį viską tyrinėjant, liečiant, 
užuodžiant ir ragaujant. Metams 
bėgant mūsų gyvenime atsiran-
da darželių auklėtojos, kurios 
mus išmoko draugauti su kitais 
vaikais, dainuoti daineles, žaisti, 

piešti ir lipdyti. Po jų sutinkame 
pirmąsias mokytojas mokyklo-
je. Su jomis kartu išmokstame 
rašyti abėcėlę, skaityti ir skai- 
čiuoti. Metams bėgant mūsų mo- 
kytojai keičiasi – išmokstame 
vis naujų dalykų. Mes augame 
ir tobulėjame tik Jūsų, Mokyto-
jai, dėka. Juk Jūs, mūsų Moky-
tojai, ne tik mus mokote, bet ir 
perteikiate mums gyvenimišką 

patirtį, mokote mus būti drą- 
siais ir kūrybiškais žmonėmis.

Tarptautinės mokytojų die- 
nos proga visų mokinių vardu 
tariame Jums nuoširdų „Ačiū“ 
už Jūsų pamokas ir jų metu 
mums suteikiamas žinias. 

AČIŪ, KAD ESATE, MŪ- 
SŲ MOKYTOJAI! 
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Kodėl vis daugiau jaunų žmonių renkasi praleisti vasarą KITAIP – savanoriauti? Juk galima tiesiog 
tingiai gulėti paplūdimyje gaudant saulės spindulius, šėlstant su draugų kompanija iki paryčių trankiuose 
vakarėliuose – juk vasara... Vis dėlto romuviečiams toks vasaros formatas netinka – jaunuoliai vieną sava-
norišką veiklą keitė kita. Regis, vasara jau baigėsi, bet savanorystė taip įtraukė mūsų gimnazistus, kad jie 
šią veiklą tęsiasi lig šiol. 

Savanoryste  paženklinta  
romuviečių  vasara 

Antrokė Urtė Vaišytė: 
„Savanorystė atveria 

naujų galimybių!“

Pasak Urtės, savanorystė nėra tik 
sunkus darbas – ji padeda užmegz-
ti naujų pažinčių ir susirasti draugų. 
„Esu įsitikinusi, kad savanoriaujant 
galima geriau pažinti kitą žmogų, o 
ne, pavyzdžiui, kokiam vakarėlyje ar 
išvykoje prie ežero. Be to, savano- 
riavimas suteikia mums, mokiniams, 
neįkainojamos patirties: mes geriau 
galime suprasti, ko norime iš gyven-
imo. 

Savanoriaudami ieškome atsakymų 
apie save ir vis labiau susipažįstame 
su tikruoju Aš. Ši veikla leidžia mums 
įsilieti į suaugusiųjų gyvenimą, ugdy-

tis savarankiškumą ir planuoti savo 
ateitį. 

Nors savanorystė reikalauja 
sunkaus darbo ir laiko, kartu atver-
ia naujas galimybes, padeda sutikti  
bendraminčių, su kuriais nebesinori 
skirtis!“, – įsitikinusi mergina. 

Urtė toliau tęsia savo savanorės 
kelią – savanoriauja Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešojoje bibliote- 
koje. 

Trečiokei 
Soterai Babrauskytei 

savanorystė – 
gyvenimo būdas 

Soterai ši vasara – dalyvavimo 
stovyklose ir savanorystės laikas. 
Rugpjūčio viduryje vyko jaunimo 
festivalis Kempfestas, kuriame mer-
gina kartu su kitais mokinių seimo 
nariais – Justu, Urte ir Joana – sava-

Romuvietė savanorė Vytautė Navickaitė džiaugiasi perpratusi, kaip iš baliono lankstyti 
šuniuką. Dabar gali paaiškinti ir vaikams! Asmeninio archyvo nuotr. 

Romuvietės savanorės Vytautė Navickaitė ir Urtė Vaišytė džiaugiasi smagiai praleista 
savaite su vaikais. O kaip gi be dovanų? Asmeninio archyvo nuotr. 
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noriavo. Šią galimybę jaunuoliai atra-
do Instagramo platybėse ir pagalvojo, 
kad reikėtų nuveikti ką nors naudin-
go: susirasti naujų draugų, patobulinti 
įvairias kompetencijas ir pan. 

„Visą savaitę gyvendami palapinėje 
padėjome tobulėti, t. y. išdrįsti veikti 
dalyviams, o patys kartu su visa sava-
norių komanda tapome lyg šeima. Tad 
ši savaitė buvo pilna iššūkių, kuriuos 
džiaugiamės sėkmingai įveikę. Atsi-
minimai vis dar sklando ore ir juos su 
šypsenomis vis dar prisimename“, – 
pasakoja Sotera. 

Nuo liepos mėnesio gimnazistė yra 
ilgalaikės savanorystės ,,Etaplius.lt“ 
portale dalyvė. Kaip žinome, ilgalaikė 
savanorystė trunka 6 mėnesius. Šios 
savanorystės metu, 
kuri dar tik įsibėgė-
jo, Sotera jau sužinojo 
tiek daug: turėjo reng-
ti savo pirmuosius in-
terviu, parašyti keletą 
straipsnių, atsirinkti 
tinkamas nuotraukas. 
Šioje savanorystėje 
romuvietę dalyvauti 
paskatino ne tik noras 
tobulėti, bet ir siekis 
praplėsti akiratį – su-
sipažinti su naujais 
žmonėmis. 

Taigi šią vasarą 
Soterai nebuvo nė 
akimirkos sustoti: norėjosi tobulėti, 

Soterai didžiausią įspūdį palikusi savanoriška veikla – jos pirmasis interviu  
Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Audronio Rutkausko nuotr.

sukurti prisiminimų, įgauti moty-
vacijos kurti, ir, žinoma, susipažinti 
su dabar jau naujaisiais savo bičiuliais.

Mokinių seimo prezidentė, 
trečiokė Joana Augutytė: 
po pamokų – į biblioteką 

savanoriauti 
Vasarą išbandžiusi įvairias sa-

vanoriškas veiklas mokinių seimo 
prezidentė, 3 klasės mokinė Joana, to-
liau tęsia savanorišką veiklą – ji tapo 
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios 
bibliotekos savanorė, e. skautė. Ji kelis 
kartus per savaitę po pamokų eina į 
biblioteką ir padeda bibliotekos dar-
buotojams. 

Viena jos veiklų – e. skautų veikla. 
Mergina pagelbėjo pradedantiesiems 
skaitmeninio raštingumo mokymuose 
„Skaitmeninės technologijos TAU: at-
eik, sužinok, išmok“. Pasak bibliote-
kos darbuotojų, e. skautų veikla skati-
na bendradarbiavimą tarp skirtingų 
kartų, todėl jaunoji savanorė puikiai 
atliko jai skirtas e. skauto pareigas. 

„Man tai buvo labai naudinga patir-
tis: mokymų metu vyresnio amžiaus 
dalyviams padėjau išmokti, kaip pirk-
ti, mokėti mokesčius, bendrauti inter-
netu. Nenusakomas jausmas, kai gali 
padėti kitiems,“ – džiaugėsi Joana.

Kalbėjosi Gertrūda Kozlova

„Pirmasis interviu Šiaulių tardy-
mo izoliatoriuje, kuris praėjo nuo- 
stabiai. Tokį pirmąjį interviu bus 

sunku pamiršti, nes ne kiekvienam 
moksleiviui tenka imti interviu ap-
suptam kalėjimo sienų. Tik geriausi 
prisiminimai. Su fotografu Audro-
niumi Rutkausku prisijuokėme iš 
šios nuotraukos, kuri redaguota jo 

paties“, – sako Sotera.

Joana su kitais Lyderių inkubatoriaus stovyklos savanoriais. Asmeninio archyvo nuotr.
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Rugsėjo 1-oji – ypatinga šventė, kuriai atsakingai ruošiama-
si iš anksto. Klasių auklėtojai dėlioja mintis, ką ir kaip pasakyti 
savo vaikams – savo klasės bendruomenei. Pasakyti ne formaliai, 
o įtaigiai, įdomiai, nuoširdžiai. Pasakyti taip, kad visi suprastų ir 
įsimintų. 

Pirmąją šių mokslo metų pamoką trečiokai 
atvirai kalbėjo apie savo profesijas

Gimnazijos trečiokams šie moks-
lo metai – išties didelių iššūkių me-
tai. Mokiniai savarankiškai rinkosi 
individualius mokymosi planus – 
tai įpareigojo jaunus žmones pagal-

voti apie savo būsimą profesiją atei-
tyje. 

3A ir 3B klasių auklėtojos Gita-
na Trinkaitė ir Edita Klimaitė per 
pirmają šių mokslo metų pamoką 
ugdytiniams išdalijo mažais gin-
taro gabalėliais papuoštus medi- 
nius šaukštelius. Auklėtiniai  dalijo- 
si mintimis apie būsimą savo profe-
siją – ją reikėjo užrašyti ant šaukšte-
lio kotelio. Džiugu, kad daugelis 
jaunų žmonių tvirtai žinojo, kokių 
profesinių tikslų sieks ateityje. 

Įdomu, ar mokslo metų pabai-
goje gimnazistų pasirinkimai kei-
sis? Dar įdomiau, kaip susiklostys 
auklėtinių profesinė karjera po 10 
metų. 

Pirmoji pamoka – tarsi drauge 
žengtas žingsnis savo svajonės ir 
tikėjimo link. Belieka palinkėti jau-
niems žmonėms, kad pasirinkimai, 

susiję su profesijos pasirinkimu, 
įprasmintų jų gyvenimą. 

Tavo karjera prasideda „Romu-
voje“!

Parengė 3A klasės mokinė Sote-
ra Babrauskytė ir 3B klasės mokinė 
Joana Augutytė

3A klasės mokinių „svajonių profesijų“  
šaukštelių kolekcija

Mokinių šaukštelių kolekcija su svajonių 
profesijų užrašais  


