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INTERVIU SU DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI,
PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJA ROMA JARULIENE

1.

Kiek metų dirbate mūsų mokykloje?
Šioje mokykloje dirbau 1984-1988 m., vėl grįžau 2000 m. Susumavus išeina 18 metų.

2.

Ar labai sunkus direktoriaus pavaduotojos ugdymui darbas?
Darbas sunkus, bet labai įdomus, reikalaujantis vadybinių žinių, kūrybiškumo ir bendražmogiškųjų vertybių. Labai
svarbus yra emocinis intelektas, t.y. mokėjimas sutarti su bendradarbiais, vertinti bet kurį mokinį kaip asmenybę,
betarpiškai bendrauti su mokinių tėvais.

3.

Kokie mokinių bruožai Jums labiausiai patinka?
Labiausiai patinka, kai mokiniai jau nuo žemesniųjų klasių turi gyvenimo tikslą ir nuosekliai jo siekia. Pacituosiu
Spencer Johnson žodžius: „Vien tik norais nieko nepasieksi. Bet kai tavo vizija veda tave pirmyn, tu nori daryti tai, kas
padėtų ją įgyvendinti. Tu neverti savęs per jėgą, tiesiog troškimas būna toks stiprus, kad imi daryti tai, ko anksčiau net
nežinojai, kad sugebi“.

4.

Kokios buvo Jūsų mėgstamiausios pamokos, kai buvote mokinė? Kodėl?
Mėgau visas pamokas, o labiausiai biologiją. Norėjau būti gydytoja. Mokiausi gerais ir labai gerais pažymiais. Vidurinės
mokyklos atestate buvo tik du ketvertai (penkiabalėje sistemoje).

5.

Jūsų dabartiniai pomėgiai?
Pomėgiai atitinka mano specialybę: tapyba, mezgimas, rūbų modeliavimas, interjero dizainas.

6.

Ar turite mėgstamą posakį?
Mėgstamiausias posakis –„Suteik kiekvienai dienai šansą tapti gražiausia tavo gyvenimo diena“.

Trys brangiausi dalykai Jūsų gyvenime?
Trys brangiausi dalykai mano gyvenime yra Dukra, Lietuva, Darbas.
8. Esate technologijų mokytoja, sugebate skaniai gaminti, koks yra Jūsų firminis patiekalas?
Garuose troškinta lašiša su daržovėmis.
9. Kokio įvykio labiausiai laukiate?
Labiausiai laukiu anūkų. Deja, dukra siekia karjeros...
10. Jūsų linkėjimai Dainų progimnazijos bendruomenei?
Dainų progimnazijos bendruomenei linkiu vieningumo, tarpusavio supratimo. Stiprybė-vienybėje!
7.

Labai dėkojame direktoriaus pavaduotojai už nuoširdų pokalbį, linkime visų svajonių išsipildymo! 

Mokslo metų pradžios šventė
Mokslo metų pradžios šventė iškilmingai prasidėjo jau rugpjūčio 31 dieną, sekmadienį, Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčioje, kurioje buvo aukojamos Šv. Mišios už Dainų progimnazijos bendruomenę. Šv. Mišias aukojo bažnyčios klebonas
monsinjoras V. Kadys, po jų mokyklos bendruomenei linkėdamas darnos, dvasinės stiprybės ir Viešpaties palaimos.
Rugsėjo 1-osios rytą šventiškai nusiteikę į Dainų progimnaziją rinkosi mokiniai, jų tėveliai, mokytojai. Sėkmingų 2014-2015
mokslo metų bendruomenei linkėjo Dainų progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius, šventės proga nuoširdžiai visus
sveikino Lietuvos Respublikos Seimo nario Valerijaus Simulik padėjėja Reda Mockienė, dovanėlėmis pirmokus pradžiugino
Mindaugas Krauza iš A. Sireikos krepšinio akademijos. Renginį vedė progimnazijos aštuntokai: Goda Katkutė (8b kl.) ir Alanas
Tautkus (8c kl.).
Šventinę nuotaiką kūrė Dainų progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo liaudiškų šokių studijos „Šermukšnėlė“ (vad. I.
Chotiašovienė), šokio studijos „Kosmėja“ (vad. D. Maciuvienė) šokėjų pasirodymai. Minėdami Baltijos kelio 25-erių metų
sukaktį Dainų progimnazijos bendruomenės nariai didžiuojasi, kad yra draugiški, kupini naujų idėjų, kūrybiškumo. Prasmingas ir
2014 metų mokyklos simbolis korys, visus vienija šūkis „Kartu mes galime daugiau“. Dainiečiai tiki, kad jų mokykla visada išliks
šviesi ir jauki, kad bendruomenė bus susitelkusi tarsi bičių šeimyna. Juk bitės – vilties ir atgimimo, darbštumo ir tvarkingumo
simbolis.

**************************************************
Prasidėjo nauji mokslo metai, bet vis prisimename vasaros atostogas!
Vasara – tai…
...žaidimai, linksmybės (Augustina, 5a).
...laikas, kai neiname į mokyklą (Eimantas, 6a).
...jūra, saulė, pasivaikščiojimai, susitikimai, gera nuotaika, poilsis (lietuvių kalbos mokytoja Vijoleta).
...maudynės banguotoje jūroje (Ignas S., 6b).
...šiluma, daug vaisinių ledų ir nepakartojami įspūdžiai (Einoras, 6a).
...šiltas oras, gamtos grožis, kelionių metas (direktoriaus pavaduotoja Roma).
...metų laikas (Ainius, 7a).
...gražios spalvos (Urtė, 5b).
...saulė ir Palanga (Kristina, 6a).
...poilsis prie jūros, ryškiai mėlynas dangus ir smėlėtosios kopos (matematikos mokytoja Rasa).

***************************************************

Viktorina „Šiaulių šauniausias moksleivis 2014“
Rugsėjo 6 dieną pramogų ir laisvalaikio centre „Akropolis“ vyko TV žaidimo „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ viktorina
„Šiaulių šauniausias moksleivis 2014“. Mūsų progimnazijai atstovavo net keturi šeštokai: Juta Varnytė, Einoras Bunga, Deimantė
Skačkauskaitė, Kornelija Rusteikaitė. Renginį vedė aktorius Dominykas Vaitiekūnas, kuris nuotaikingai, tačiau rimtai, bendravo
su mokiniais. Viktorinoje varžėsi 25 mokiniai iš Šiaulių progimnazijų. Visų dalyvių ir palaikymo komandų laukė dovanėlės ir
staigmenos, nugalėtojams buvo skiriami ir piniginiai prizai. Džiaugiamės ir sveikiname mūsų progimnazijos mokinę
Korneliją Rusteikaitę, kuri po atkaklios ir įtemptos kovos laimėjo III vietą.
**********************************************************************

Piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva“
Šiaulių Dainų progimnazijos ištvermingiausi mokiniai su tikybos mokytoja Laisva Jankauskiene dalyvavo dvyliktajame Šiaulių
vyskupo E. Bartulio organizuotame trijų dienų tarptautiniame piligriminiame žygyje “Kryžių kalnas – Šiluva”. Visiems įsiminė
eisena su giesmėmis, naujos pažintys, komandinė dvasia…
Dėkojame Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonui, monsinjorui V. Kadžiui už palaiminimo žodžius, maldas,
saldžias vaišes ir nuoširdų rūpinimąsi žygio dalyviais.

******************************************************

Iškilminga Šiaulių miesto 778 gimtadienio eisena
Rugsėjo 12-ąją Dainų progimnazijos administracija, neformaliojo švietimo programos – liaudiškų šokių studija „Šermukšnėlė“
ir „Naujųjų medijų mokykla“, 6a, 7a, 7c klasių mokiniai, klasių vadovai ir mokytojai dalyvavo iškilmingoje eisenoje, skirtoje
Šiaulių miesto 778 gimtadieniui. Šių metų eisenos tema – Kristijono Donelaičio metų laikai. Dainų progimnazijos atstovai turėjo
atskleisti rudens temą. Pasipuošę progimnazijos simbolika: mokykline uniforma, kepuraitėmis ir skėčiais, su rudeniškos nuotaikos
akcentu eisenos dalyviai žygiavo į Prisikėlimo aikštę garsiai skanduodami progimnazijos vardą, o prie šventinės scenos buvo
paminėtas ir šių metų progimnazijos šūkis „Kartu mes galime daugiau“.

*****************************************************

Sveikatingumo šventė “Sveikata – mano turtas”
Rugsėjo 18 dieną Dainų progimnazijos stadione vyko sveikatingumo diena „Sveikata – mano turtas“, kurią organizavo kūno
kultūros mokytoja Edita Gapšienė, jai padėjo esami ir buvę kolegos mokytojai (G. Mickuvienė, A. Kravčenkienė, D. Vaitoška,
S.Tamonis). Šventėje dalyvavo ir VISIEMS sėkmės linkėjo direktoriaus pavaduotoja R. Jarulienė bei neformaliojo švietimo ir
pagalbos skyriaus vedėja D. Kunickaitė.
5-8 klasių moksleiviai pristatė savo sugalvotas sportines-pramogines užduotis, organizavo jų atlikimą, teisėjavo, fotografavo,
šūksniais ir plakatais palaikė savo klasių komandas. Tą dieną mokiniai nesivaržė dėl metrų, sekundžių ar taškų – jie varžėsi, kas
linksmiau, išradingiau atliks įvairias užduotis. Sveikatos ir energijos dalyviams suteikė nuostabus rudeniškas oras, puiki nuotaika
ir judėjimo džiaugsmas. Visoms klasėms buvo įteiktos padėkos už sportiškumą, išradingumą, sumanumą, draugiškumą,
linksmumą…
(nuotraukos kitame puslapyje)

******************************************************************

Užsienio kalbų savaitė
Rugsėjo 22-26 dienomis Dainų progimnazijoje vyko Užsienio kalbų savaitės renginiai, kuriuos organizavo mokyklos
Užsienio kalbų metodinė grupė. Nuo pirmadienio progimnazijos bendruomenė galėjo grožėtis 2-5 klasių mokinių piešinių
paroda „Aš ir Europos kalbos“. Įspūdingiausių darbų autoriai bei aktyviai dalyvavusios klasės buvo apdovanotos padėkomis ir
saldžiais prizais. Antradienį mokyklos penktokai lankėsi P. Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykloje, kur pasitikrino savo
žinias apie JAV žaisdami įvairius mokomuosius žaidimus anglų kalba. Septintųjų klasių raštingiausiems mokiniams buvo
organizuojamas anglų kalbos diktantas. Diktantą geriausiai parašė 7b klasės mokinys Klaidas Krasauskas. Trečiadienį pradinių
klasių mokiniai klausėsi gražiausių Europos šalių pasakų, o šeštokai dalyvavo skaitymo ekspromtu konkurse „Skaitome
linksmai“. Išrinkti geriausi skaitovai: Ema Jarmolavičiūtė (6a), Edvinas Margevičius (6b) ir Deimantė Skačkauskaitė (6c).
Ketvirtadienį mokykloje šurmuliavo svečiai – 8 klasių mokinių komandos iš 5 miesto mokyklų. Mokiniai dalyvavo miesto
aštuntokų konkurse „Kalbų mugė“.
Užduotys buvo atliekamos rusų, vokiečių ir anglų kalbomis. I vietą užėmė Rėkyvos
progimnazijos komanda, II vietą pelnė „Juventos“ progimnazijos aštuntokai, III vietą – „Sandoros“ progimnazijos mokiniai.
Dainų progimnazijos aštuntųjų klasių grupė vyko į Europos informacijos centrą. Juos pasitikusi centro direktorė G. Žibikienė
papasakojo apie Europos Sąjungą, kalbas, supažindino su karjeros galimybėmis. Renginių savaitė baigta apdovanojimais.
Neužmirškime – kalbos atveria duris į pasaulį.

*********************************************************************
Dviračių fiesta
Rugsėjo 26 dieną Dainų progimnazijoje vyko tradicinės pradinių klasių mokinių dviratininkų varžybos „Dviračių fiesta“. Sporto aikštyne
rikiavosi jaunieji dviratininkai, jų palaikymo komandos bei sirgaliai su šūkiais ir plakatais. Iškilmingą eiseną lydėjo mušamųjų instrumentų
ansamblio „Ritmas kitaip“ būgnų muzika. Visiems renginio dalyviams už dalyvavimą varžybose buvo įteikti padėkos raštai, o nugalėtojams,
užėmusiems I, II ir III vietas, skyriaus vedėja Rita Karpušenkienė įteikė medalius. Jaunųjų dviratininkų varžybas „Dviračių fiesta“ organizavusi
pradinio ugdymo mokytoja Audronė Jonaitienė linki visiems stiprėti, saugiai važinėti dviratukais ir kitais metais vėl kovoti dėl medalių.

*************************************************************
Jaunieji žurnalistai Ignas Skrodenis ir Einoras Bunga pataria, kaip linksmai gyventi…
1.
2.
3.
4.
5.

Kuo daugiau laiko praleisti su geriausiais draugais.
Keliauti ir patirti vis naujų įspūdžių.
Būtinai klausytis mėgstamos muzikos.
Žiūrėti mėgstamas komedijas.
Daug šypsotis ir juoktis. 
Laikraščio redakcija: Jaunųjų žurnalistų būrelis (vadovė Akvilė Pigulevičienė)

