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1. Ši laida man jau ketvirta. Mąstymas keičiasi, kaip keičiasi ir žmonės. Šie auklėtiniai 
atviresni, atskleidžia daug paslapčių. Jie nebijo pareikšti savo nuomonės, daug 
diskutuoja, įrodinėja savo tiesas. 

2. Žaviuosi visais auklėtiniais. Vieni žavūs išore, kiti - kultūringu elgesiu. Susikalbu su visais. 
Problema - lankomumas!!! Gal visus auklėjimo tikslus pavyks įgyvendinti su kitais 
auklėtiniais. 

 

Danutė Vilkienė, IV c klasės auklėtoja 

 

1. Ši abiturientų laida mano darbe antroji. Pastebiu, kad jauni žmonės į daugelį dalykų 
reaguoja šalčiau, ramiau, tikėdamiesi, jog viskas bus gerai. Pavydžiu jiems šios ramybės, 
šalto reagavimo į daugelį svarbių gyvenimo įvykių. 

2. Kiekviena laida savaip žavi, individuali. Prieš keletą metų, kai auklėtiniai dar buvo vaikai, 
aptikau kelis iš jų pamokos metu bežaidžiančius kortomis. Tai vyko rudenį, lauke. Kai jie 
pastebėjo mane, vieno bėgimas baigėsi skrydžiu į rudeniniais lapais padengtą balą. Tą 
sėkmingą skrydį tikrai ilgai prisiminsiu. 

Edita Šidlauskienė, IV d klasės auklėtoja 

 

1. Sakyčiau, kad šeštoji laida. Jauni žmonės tampa irzlesni, labiau demonstruoja nepagarbą 
neturtui, jautresnio būdo žmonėms, yra didesni egoistai ir savimylos, reikalauja savo 
asmeniui daugiau dėmesio, nori turėti „viską“ čia ir dabar, yra didesni materialistai, 
tačiau dabartiniai jauni žmonės talentingesni, kūrybingi, pasitikintys savimi, turi 
galimybių realizuoti savo užmojus, todėl su jais linksmiau ir įdomiau. O svarbiausia tai, 
kad jie visi atsiliepia į nuoširdumą. 

2. Žavėjausi ir žaviuosi daugeliu, nes jie tapo tiesiog gerais žmonėmis, geromis 
daktarytėmis, savivaldybės (Vilniaus) darbuotojais, gerais nervų gadintojais, gerais 
tėčiais ir mamomis, gerais fotografais, gerais studentais, gerais advokatais ir jų 
padėjėjais. 

 
Loreta Skardžiuvienė, IV b klasės auklėtoja 

 
 
1. Ši laida man - antroji. Jaunimas. Šis žodis visada dvelkia pavasariu, gėlėmis, skambiu 

juoku, svajonėmis. Puiku, nes svajonė - tai veržimasis pirmyn, tai visos žmogaus viltys ir 
paslaptys. 
Mokykla - tai gyvenimas. Joje mokiniai nuėjo ilgą pažinimo ir brandos kelią. Čia 
gimnazistai suaugo, subrendo ir išskleidė gražiausią savo jaunystės žiedą. Išmoko klysti 
ir pasitaisyti, pajuto pralaimėjimų kartėlį ir pergalių džiaugsmą. 

2. Džiaugiuosi, kad dauguma IV a klasės mokinių yra draugiški, nuoširdūs, geranoriški, 
nuotaikingi. Brangina vieni kitus, moka susitelkti bendram tikslui. 

 
Vida Ramanavičiūtė, IV a klasės auklėtoja 

AUKLĖTOJOS... 
Ketvirtų klasių auklėtojos buvo paprašytos atsakyti į du klausimus apie savo auklėtinius.   
1. Kelinta ši abiturientų laida Jūsų darbe? Ar pastebite jaunų žmonių mąstymo, darbo, elgesio pokyčių? Jūsų 

manymu, kas juos lemia? 
2. Kuriais auklėtiniais žavėjotės? Ar pavyko įgyvendinti auklėjimo tikslus? Įdomiausias bendravimo epizodas 

(jeigu toks buvo). 
Įdomu, ką jos atskleidė? 
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