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MOKYTOJAS… Jis tave išmokė rašyti pirmąją raidę, paskui jis išmokė
kitų didelių dalykų. Pasaulis tapo suprantamesnis, gyvenimas tapo
prasmingesnis.
Kiekvieno mūsų gyvenimas neatskiriamas nuo mokyklos. Čia prasideda
ne tik tikrasis pažinimas, bet ir gražiausios svajonės, atradimų džiaugsmai,
pirmoji meilė ir tikroji meilė gyvenimui. Ir viso to fone, kaip ir klasėje prie
lentos, stovi MOKYTOJAS...
Tarptautinės mokytojų dienos proga nuoširdžiai sveikiname gimnazijos
mokytojus. Būkite gražūs, mylimi, laimingi! Visada šypsokitės!

Rugsėjo 1-oji – tai gražiausia ir prasmingiausia rudens pradžios šventė
visai gimnazijos bendruomenei. Mokslo ir žinių diena visada atveria pažinimo
džiaugsmą, įkvepia naujiems iššūkiams, pokyčiams ir naujiems darbams.
Tiesa, šį rudenį nuaidėjęs mokyklos
skambutis mums buvo kitoks – garsesnis.
Jis ne tik paskelbė naują mokslo metų
pradžią, bet ir suartino, sutvirtino mūsų ryšį
ir bendrumo jausmą, suteikė daug gerų
emocijų ir garsiai paskelbė pabaigą
vienatvei, išvadavo iš pandemijos gniaužtų...
Sugrįžome ne tik į žinių ir mokslo šalį,
sugrįžome į NAMUS! Taip, tai mūsų
antrieji namai-didelė, šviesi ir jauki
Linkuvos gimnazija.
Darbą jau pradėjo ir atsinaujinusi
gimnazijos laikraštuko redakcija. Šiandien
jūs skaitote naująjį laikraštuko numerį.
Labai lauksime jūsų atsiliepimų, pastabų, naujienų. Stengsimės fiksuoti ir
dalintis mūsų gimnazijos gyvenimo akimirkomis.
Gimnazijos bendruomenei linkime neleisti savyje užgesti smalsumo,
pažinimo, kūrybiškumo daigams. Nuolat tobulėkime, o iškilusias kliūtis,
iššūkius ir klaidas vertinkime kaip naujas galimybes. Vertinkime ir branginkime
kiekvieną akimirką, kartu praleistą laiką, būkime jautrūs ir atviri vieni kitiems,
dėmesingi, kultūringi. Būkime viena šeima, kurios namai Čia...
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Šis rugsėjis mūsų gimnazijai atnešė permainų: ilgametis Linkuvos
gimnazijos direktorius Vaclovas Stapušaitis pabaigė savo kadenciją ir
atsisveikino su gimnazijos bendruomene, jos vairą patikėdamas naujajai
gimnazijos vadovei Daivai Danielienei, kuri šių metų birželio mėnesį
laimėjo konkursą eiti švietimo įstaigos (Linkuvos gimnazijos) direktorės
pareigas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pradėjo dirbti Linkuvos
gimnazijos matematikos ir tikybos mokytoja Vita Vilimienė.
Pakalbinome gimnazijos vadovę ir jos pavaduotoją.

Ilgus metus mokykloje dirbote direktoriaus
pavaduotoja. Kaip apsisprendėte kandidatuoti į Linkuvos
gimnazijos direktoriaus postą? Kokios mintys, jausmai Jus
paskatino tikslo link?
Pradėjau jaustis ,,stovinčiu vandeniu”… Ši gimnazija
man labai brangi: 20 metų joje jau dirbta. Ieškoti kitos
darbovietės nenorėjau, bet norėjosi iššūkių, išėjimų iš
,,komforto zonos”… Gavau paskatinimų, paraginimų
dalyvauti konkurse, todėl ir pabandžiau. Juk ,,blogas tas
kareivis, kuris nesvajoja būti generolu”.
Kokias emocijas išgyvenote, kai laimėjote konkursą ir
tapote direktore? Su kokiais sunkumais jau teko
susidurti?
Sąžiningai? Labai išsigandau… Kai praėjusį pavasarį
teikiau dokumentus konkursui, viskas atrodė labai toli…
Rugsėjis buvo labai darbingas, su daugybe nežinomųjų. Bet
šalia yra žmonių, kurie padeda, pasidalina patirtimi.
Kokiu požiūriu vadovaujatės gyvenime?
Gyvenime yra daug spalvų… Juodą keičia balta, kartais pilka,
o gal raudona… po tamsos visada išaušta diena!
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Kokios charakterio savybės ir vertybės Jums pravertė
tapti gera mokyklos vadove?

Dar anksti spręsti, ar būsiu gera vadove… Man
didžiausia vertybė yra žmogiškumas, išlikimas juo net ir
sunkiausiomis akimirkomis. Bet tikras žmogiškumas negali
egzistuoti be pareigos, atsakomybės jausmo, sąžiningumo
prieš save ir kitus, pagarbos vyresniam ir užuojatos
silpnesniam.
Kokį svarbiausią tikslą Jūs, kaip Linkuvos gimnazijos
direktorė, išsikėlėte?
Išlikti gimnazija! Visa – nuo pirmos iki dvyliktos klasės.
Su savitomis tradicijomis, renginiais, turtingomis ugdymo
erdvėmis! Bet aš čia viena – bejėgė. Gimnazija – tai ne
direktorius, tai visa bendruomenė. Ir nuo mūsų visų priklauso,
kas mes esame ir kuo būsime!
Ko palinkėtumėte Linkuvos Gimnazijos mokytojams
ir mokiniams šiuo keistu laikotarpiu?
Mokytojams linkiu mokinių, kurie domisi naujovėmis,
kurie yra žingeidūs, kurie pamokas matuoja ne skambučiais, o
išmoktais naujais dalykais. Ypatingai linkiu sveikatos!
Mieli Mokytojai, būdami žiburiais savo
mokiniams, pasilikite ugnelės sau, savo
artimiesiems, savo vaikams!
Mieli Mokiniai, mokymasis gimnazijoje
nėra pasiruošimas gyvenimui. Tai –
Gyvenimas! Ir tik nuo jūsų priklauso, kiek
kokybės bus šitame Jūsų laike. Galima tiesiog
,,prastumti” 12 metų, bet galima išmokti
daugybės įdomių dalykų, padiskutuoti
pačiomis įvairiausiomis temomis ne dėl to, kad
to nori mokytojai, bet dėl saves…
Gerbiama Gimnazijos Bendruomene, atėjau
ne vadovauti Jums, atėjau dirbti kartu su
Jumis, todėl tikiuos, kad mes visi kartu toliau
auginsime ir puoselėsime Linkuvos gimnaziją!
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Beveik 30 metų dirbote matematikos ir tikybos mokytoja. Kokie jausmai užplūdo,
kai nusprendėte pakeisti pareigas? Ar sunku buvo priimti galutinį sprendimą?
Dvidešimt devyneri metai nuo skambučio iki
skambučio mokinukų apsuptyje… Kiekvieną kartą vos tik
įžengus į klasę pamatydavau į mane įsmeigtus žvilgsnius. O
jų buvo visokių: degančių nekantrumu, susidomėjimu, noru
išmokti ir pažinti, liūdnų, patyrusių nesėkmę ir įskaudintų…
Turėjau išmokti įsiklausyti į kiekvieno nuotaiką, skirtingus
išgyvenimus ir patirtis. Ir, kai atrodė, kad jau tiek daug žinau,
tiek moku, galiu įvardinti savo veiklos stipriąsias ir silpnąsias
sritis, lyg iš giedro dangaus pasiūlymas tapti direktoriaus
pavaduotoja. Apsisprendimo savaitė buvo kupina visko: ir
ašarų, ir juoko, ir pokalbių, ir nepasitikėjimo savo jėgomis, ir
baimės nuvilti. Nebuvo lengva…
Padrąsino vieno žmogaus pasakyti žodžiai: ,,Jei tave
pasirinko, vadinasi tavimi tiki ir pasitiki”. Priėmiau šį
gyvenimo iššūkį suvokdama, jog tai nėra garbės ir šlovės
akimirka. Tai rimtas ir atsakingas darbas gimnazijos
bendruomenėje, o ypač, nenuvilti žmogaus, patikėjusio
manimi.
Su kokiais iššūkiais jau teko susidurti dirbant pavaduotoja?
Kiekviena darbo diena - lyg iššūkis. Viskas nauja, nepažinta. Iš komforto zonos - į
naują sritį. Pasitaiko, kad neturi greito atsakymo į tau pateiktą klausimą, kažko nežinai, kažko
nespėjai padaryti. Bet aš dar tik mokausi ir labai noriu išmokti.☺
Kokie dalykai šiame darbe Jus džiugina?
Pirmiausia, man patinka tai, ką darau, tai, ko mokausi. Pradžioje neįsivaizdavau, kad
galėsiu būti be nuolatinio bendravimo su mokiniais. Bet apsiprantu. Jūs, mokinukai, juk
niekur nedingote. Visada turiu galimybę prie jūsų prieiti, jus pakalbinti. Aš dar turiu savo
mielus dvyliktokus. O tai yra daug…
Antra, šalia manęs – puikios mokytojos, patarėjos ir padėjėjos direktorė Daiva,
pavaduotoja Violeta, sekretorė Erika, mokytojų kolektyvas ir visa gimnazijos bendruomenė.
Nuolat jaučiu palaikymą ir supratimą.
Kokios vertybės yra svarbiausios, norint gimnazijos bendruomenei palaikyti gerus
tarpusavio santykius?
Mano atmintyje giliai įstrigę žodžiai: ,,Mes laimingi šioj žemėj tik vienu – gerumu,
dovanotu kitų. Mes turtingi šioj žemėj tik vienu – gerumu, dovanotu kitiems.” Būkime
kantrūs, dėmesingi, atlaidūs, nuolankūs vieni kitiems, klausykime ir įsiklausykime į kito
džiaugsmus ir rūpesčius, neteiskime ir leiskime pakilti suklupusiam. Būkime vieningi, nes čia
– MŪSŲ NAMAI.
Širdingai dėkojame už malonų pokalbį. Sėkmės, gerbiama Pavaduotoja.
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Šiais mokslo metais mokytojų kolektyvas pasipildė naujais
mokytojais. Ar jau spėjote susipažinti? Dar ne? Maloniai kviečiame
paskaityti interviu su mokytojomis Vaida ir Rima!

Kodėl pasirinkote dirbti būtent mūsų mokykloje?
Pasirinkau dirbti čia, nes ieškojau darbo. Sužinojau, kad Linkuvos gimnazijoje reikia
naujos mokytojos, tad nusprendžiau pabandyti.
Kaip sekėsi prisitaikyti prie naujos darbovietės?
Prisitaikyti prie naujos darbovietės sekėsi gan
neblogai, man padėjo naujas kolektyvas, kuris yra labai
malonus, paslaugus ir draugiškas, manau, kad pritapau
čia.
Kokie pirmieji įspūdžiai apie mūsų mokyklą,
aplinką? Kas labiausiai patinka?
Labai patiko, kad mokykla tvarkinga, aktyviai
dalyvaujanti įvairiuose projektuose, veiklose ir
konkursuose, labai draugiška bendruomenė.
Kaip sekasi dirbti, sutarti su pirmokėliais?
Kokių sunkumų kyla?
Man sekasi puikiai, tikėjausi, kad bus sunkiau dirbti
su pirmokais, tačiau bent jau kol kas didelių sunkumų
nekilo.
Ko palinkėtumėte sau, savo mokinukams?
Palinkėčiau mums visiems kantrybės, abipusės pagalbos vienas kitam, nebijoti klysti,
nesirgti ir palaikyti draugišką bei artimą ryšį!

Nuo ko prasidėjo jūsų mokytojos karjera? Kaip supratote, kad norite būti
matematikos mokytoja?
Viskas prasidėjo prieš 15 metų, kai Šiaulių universitete 2006 m. Baigiau matematikos
bakalaurą. Po studijų atvykau dirbti į Joniškio Saulės pagrindinę mokyklą, nes būsimas vyras
kilęs iš Joniškio. Taip ir likau gyventi, dirbti Joniškyje. Mokykloje puikiai sekėsi tikslieji
mokslai, tad baigusi vidurinę, nusprendžiau studijuoti matematiką.
Gal jau turite susidariusi nuomonę apie mūsų gimnaziją? Būtų malonu ją išgirsti.
Pirmasis įspūdis: Linkuvos gimnazijos bendruomenė atvira, draugiška naujai
atvykusiems darbuotojams.

Susipažinkime

2021 m. spalis
„VARPELIS“

Kaip sugalvojote atvykti dirbti į mūsų miestelį?
Vieną rugpjūčio rytą sulaukiau netikėto skambučio iš mokytojos Vitos, kuri pakvietė
atvykti į pokalbį dėl darbo. Atvykusi susipažinau su Jūsų gimnazijos administracija,
gimnazijos veikla ir t.t. Po sėkmingo pokalbio susitarėme, kad nuo rugsėjo pirmosios tapsiu
Jūsų bendruomenės dalimi.
Kokie Jūsų lūkesčiai?
Tikiuosi sėkmingo bendradarbiavimo su mokiniais, tėvais, kolegomis ir visa likusia
bendruomene.

Dėkojame už pokalbį ir linkime sėkmės!

Rugsėjo 18-osios rytą pradėjome kitaip nei įprastai. Linkuvos gimnazijos 9-12 klasių
mokiniai dalyvavo mokytojos Vitos Gudonienės organizuotame žygyje į Salduvės piliakalnį.
Žygeiviai gimnazistai turėjo tikslą – pėsčiomis pasiekti Salduvės piliakalnį. Pirmiausiai, kad
apšiltume, apėjome ratą aplink energetinį labirintą, kuris yra Talkšos ežero pakrantėje ir su
gera nuotaika tęsėme kelionę toliau. Pasirinkome eiti Talkšos pažintiniu ekologiniu taku.
Gėrėjomės ežero ir jo apylinkių rudenėjančiu kraštovaizdžiu, Šiaulių miesto panorama,
džiaugėmės „pabėgimu“ į gamtą, kol palengva pasiekėme ir Salduvės piliakalnį. Tikriausiai
galvojate, jog tai žygio pabaiga? Jūs klystate, nes į savo maršrutą buvome įtraukę ir Vandos
Kavaliauskienės Katinų muziejų. Tai unikalus ir turtingas eksponatų gausa muziejus ne tik
Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Jame galima apžiūrėti įvairiausius eksponatus ir net
paglostyti gyvas kates!

Esame labai dėkingi mokytojai Vitai už suorganizuotą išvyką.

Žygis
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Rugsėjo 11 d. vyko tarptautinis piligriminis žygis nuo Kryžių kalno iki Šiluvos. Į šį
žygį ryžosi leistis 4ga klasės keturi mokiniai, o juos lydėjo tikybos mokytoja Neringa
Sinkevičienė. Su giesmėmis ir maldomis gimnazistai žygį pradėjo nuo Gauštvinio ežero,
esančio Kelmės rajone, o kelionėje turėjo tik vieną sustojimą Tytuvėnų bažnyčioje, kurioje
beveik po 10 km kelionės galėjo pagaliau pusvalandžiui atsipūsti. Nuėję pėsčiomis dar tokį
pat atstumą iki Šiluvos ir pasiekę tikslą, mokiniai turėjo galimybę sudalyvauti šv. Mišiose
prie Šiluvos bazilikos.
Šis žygis mokiniams paliko daug malonių įspūdžių, nes jiems teko susipažinti su
mokiniais iš visos Lietuvos, susirasti naujų draugų ir praleisti gerai laiką gryname ore be
mobiliųjų telefonų!
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