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Mieli skaitytojai!

„Kalėdos yra puikus laikas sustoti. O sustojus pamatyti tuos, kurie yra šalia.
Skirti jiems visą savo laiką.“

Sveikiname visus su artėjančiomis šventėmis. Nesvarbu, kad šiais metais jos bus kiek neįprastos,
bet sukurkite namuose šilumą, jaukumą, skleiskite meilę ir atverkite duris šventinei nuotaikai.
Linkime neprarasti tikėjimo ir drąsiai žengti į šviesesnį rytojų.
Viskas prasideda tik nuo mūsų pačių. Išmokite mylėti, gerbti ir didžiuotis savimi, tam, kad
gebėtumėte visą tai perteikti kitiems. Jei kartais pasakysite kitam gražų žodį – pasaulis nusidažys
ryškiomis spalvomis.

Visada su Jumis ir dėl Jūsų
Jaunųjų žurnalistų redakcija

Rimti pokalbiai




-

Kiek norėtum, kad tau dabar būtų metų?
20...
Kodėl 20?
Todėl, kad galėčiau kažką dirbti.
Ką dirbtum?
Būčiau mokytojas.
Gerai, o jeigu rytoj atsikeltum dvidešimties, ką pirmiausiai darytum?
Apsirengčiau ir varyčiau į darbą, dirbti.






-

Kokia tavo didžiausia svajonė ?
Nu čia tai jau ir klausimas...
Na, ko labai labai norėtum?
Nesveikai?
Taip, nesveikai...
Mašinos, bet tos tikros.
Tai kur važiuotum su savo mašina?
Bet kur, kur tik įmanoma.
Bet kur pirmiausia važiuotum?
Gal į dangų.





-

Kas atsirado pirmas, višta ar kiaušinis?
Kiaušinis.
Tai iš kur tada kiaušinis atsirado?
Iš vištos...
Tai kas tada, višta ar kiaušinis?
Nu ėjo žmonės ir pametė kiaušinį.
Tai iš kur jie gavo tą kiaušinį?
Iš parduotuvės...
Parengė Gabija Mackonytė

Įsijunk šypseną
Kartą Petriukas klausia tėčio:
- Tėti, kur yra Egiptas?
- Klausk mamos, ji visada kažkur kažką nukiša!
***
Ginkluotas ir kaukėtas plėšikas McDonald's užeigoje:
- Staigiai pinigus!
- Jums vietoje ar išsinešimui?
***
Mokytoja klausia Petriuko:
- Kodėl kasdien vėluoji? Žadintuvo neturi?
- Turiu. Tik jis čirškia, kai aš miegu…
***
Mama paprašė Jonuko atnešti 3 kg bulvių ir 300 g saldainių.
Petriukas nueina į parduotuvę, o pardaveja klausia:
- Ko noretum, berniuk?
- 300 g bulvių ir 3 kg saldainių.
***
Mokytoja:
– Kokius 2 žodžius mokiniai vartoja dažniausiai?
Mokinys:
– Aš nežinau.
– Teisingai.
Parengė Gytis Rimkevičius

Pabendraukime
Šį kartą nusprendžiau pakalbinti Pasaulio
pažinimo ir Biologijos mokytoją Eveliną
Bandzevičienę. Ji mokykloje dirba nuo 2018
metų.
Norėjau daugiau sužinoti apie šią mokytoją,
nes Evelina bendraudama su mokiniais
nekelia balso, visada yra rami ir geba puikiai
išmokyti.
Kodėl pasirinkote mokytojos profesiją?
Nuo pat mažens mokytojo profesija
man buvo tarsi neatrastas stebuklas.
Manau, kad mokytojas yra žmogus,
kuris tampa kitam autoritetu. Jis
ištiesia pagalbos ranką ir nukreipia
tinkama linkme. Pasirinkau mokytojos
profesiją, nes nuo pat mažumės buvau ir esu įsitikinusi, jog tai ne profesija, o gyvenimo
būdas, kuriuo tu padedi kitiems išskleisti sparnus...
-

Kokius mokymo metodus taikote?
-

Savo pamokose taikau tiek teorinės paskirties, tiek praktinės paskirties metodus, labai
mėgstu integruoti ir aktyviuosius mokymo(si) metodus, kurie dalyko pamoką paliečia per
pažinimo, tyrinėjimo prizmę. Kadangi šiuo metu studijuoju švietimo vadybą, taip pat
mėgstu pamokose įterpti ir inovatyvių mokymo(si) metodų.

Apibudinkite gerą mokytoją. Koks jis turėtų būti?
-

Geras mokytojas... Labai sunku pasakyti, koks jis turėtų būti. Tačiau iš kitos pusės, geras
mokytojas, turi būti komunikabilus, suprantantis mokinius, turi turėti gerą humoro
jausmą, kad pamokoje galėtų sukurti jaukią mikroaplinką. Taip pat labai svarbu, jog
palaikytų nuoširdų ryšį su savo mokiniais... Ir sugebėtų dalyko pamoką padaryti kitokią
nei įprastai.

Ar pasitaiko situacijų, kada skirstote mokinius į gerus ir blogus?
-

Tikrai ne. Tokių sąvokų net nevartoju, kadangi visi mokiniai yra lygiaverčiai.

Kokius būdus taikote mokiniams, kurie neklauso? Ar tai sukelia jums sunkumų?

-

Savo pamokose taikau labai paprastą būdą
– susitarimas. Tai pats geriausias būdas,
kuris leidžia suprasti, jog tiek mokinys,
tiek mokytojas yra lygiaverčiai partneriai
ir privalo laikytis savo duoto žodžio bei
susitarimo, norint išsaugoti draugystę...

Ką veikiate laisvalaikiu?
-

Laisvalaikiu daug laiko praleidžiu su savo
šeima, keliauju į žygius su savo mylimu
šuneliu Toriu bei žaidžiu futbolą.

Knygų skaitymas jums yra artimas pomėgis?
-

Mano pačios mėgstamiausios knygos yra
tos, kuriose galiu rasti visko apie
biologiją...

Kiek metų jau esate mokytoja?
-

Šiuo metu tai antrieji mano darbo metai,
kaip mokytojos.

Kokiose mokyklose prieš tai teko dirbti?
-

,,Riešės'' gimnazija bei ,,Bukiškio'' progimnazija yra pirmosios mokyklos, kuriose
pradėjau dirbti iškart po pedagoginių studijų.

Kaip sekėsi pedagoginių studijų metu? Su kokiais iššūkiais teko susidurti ?
-

Studijų metu sekėsi gana neblogai. Mokslai man visada patiko, o dar ir žinant, jog
biologija – mano ,,variklis“, tai kliūčių nekilo. Nors, jei ir kilo – visada stengdavausi
save motyvuoti ir judėti į priekį. Studijų metais ne tik įgijau neįkainojamos patirties
pedagogine prasme, teorinių žinių atžvilgiu, bet tuo pačiu susiradau ir nuostabių draugų...

Kokie yra pedagoginio darbo iššūkiai ?
-

Manau šie iššūkiai yra keli. Pirmasis – kaip atrasti kelią į kiekvieno vaiko širdį? Bei kaip
mokyti bei padėti išmokti, jog mokomasis dalykas nebūtų nuobodus, o įtrauktų mokinius
ir skatintų jų mokymo(si) motyvaciją.

Kodėl pasirinkote biologijos mokslą?
-

Nuo vaikystės esu ,,gamtos vaikas“, todėl mane visada žavėjo ši dėstoma pamoka... Buvo
įdomu pažvelgti į gamtą, žmogų bei nematomą ląstelių pasaulį kitu kampu... Taip pat

turėjau nuostabią biologijos
mokytoją, kuri, kuomet mokiausi
mokykloje, buvo ir yra mano
autoritetas.
Ar vaikystėje svajojote tapti mokytoja ?
Tikrai taip. Nuo pat mažų dienų
svajojau tapti mokytoja ir niekada dėl
šios svajonės nepersigalvojau,
nesigailėjau. Dabar su broliu
juokiamės... Vaikystėje, kuomet
žaisdavome ,,mokyklomis“, visuomet su broliu būdavome mokytojais, o jeigu mokytoju
norėdavo būti kitas kiemo draugas, mes nebežaisdavome... Ir štai, prabėgus nepilnai 20imčiai metų, mes su broliu juokiamės... Ko norėjome, tą ir pasiekėme. Dabar abu esame
pedagogai ir didžiuojamės savo pasirinkimu.
-

Mokytoja, buvo labai malonu Jus pakalbinti. Linkiu kuo didžiausios sėkmės ir svajonių
išsipildymo.
Kalbino Smiltė Podvaiskytė

Bukiškio progimnazijos mokinių savivaldos informacija
Mielieji,
artėja pats gražiausias metų laikas – Kalėdos. Norime palinkėti Jūsų namams meilės, šilumos ir
tarpusavio supratimo. Šiuo, visiems nelengvu laikotarpiu tik bendravimas ir mokėjimas džiaugtis
kiekviena akimirka suteikia mums stiprybės.
Kadangi nuotolinio mokymosi metu visos veiklos persikėlė į virtualią erdvę, tai kviečiame
nuolatos sekti mūsų naujienas Facebook‘o paskyroje „Bukiškio progimnazijos MT“. Primename,
kad labai laukiame jūsų kalėdinių laiškų draugams, mokytojams ar tėveliams elektroniniu paštu:
Bukiskiokaledinispastas@gmail.com. Taip pat aktyviai dalyvaukite kiekvieną dieną skelbiamuose
Advento iššūkiuose mūsų Facebook‘o paskyroje ir nepamirškite sukurti kalėdinių vaizdo
sveikinimų bei atsiųsti mums iki gruodžio 23 dienos, nes vertinimo komisija išrinks pačius
kūrybiškiausius.
Jei turite idėjų – drąsiai rašykite mums „Bukiškio progimnazijos MT“ ir bandysime jas
įgyvendinti.
Likite sveiki!

Galvosūkiai
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