
 

                             INTERVIU SU PIRMĄJA MOKYTOJA 

Pavasaris. Artėja mokslo metų pabaiga. Ypatingai svarbi mums, dešimtokams. Kai 

kuriems klasės draugams tai paskutinės dienos mūsų mokykloje. Palypėję ant 

dešimtojo kalnelio apsidairėme ir pamatėme, kad patys gražiausi buvo pirmieji metai 

mokykloje, kai pasaulis atrodė toks neaprėpiamas ir  kupinas paslapčių. Dabar taip 

miela ir gera mintimis sugrįžti į nutolusias vaikystės dienas. Nutarėme aplankyti savo 

pirmąją  Mokytoją Moniką Stonienę, su ja pasikalbėti. Tikimės, jog ji mūsų 

nepamiršo. O mes norime daugiau sužinoti apie žmogų, kuris mus įvedė į slėpiningą 

mokslo ir žinių pasaulį. Dabar gerai suprantame, kaip svarbu atmintyje išsaugoti tai, 

kas šviesiausia ir reikšmingiausia žmogaus gyvenime. 

Miela mokytoja, norėtume Jūsų paklausti to, ko nedrįsome būdami pradinukai. 

Kokia buvo Jūsų vaikystė, kokioje šeimoje gyvenote? Kiek turėjote brolių ir seserų? 

         Vaikystė visada yra nuostabi. Net jeigu tai karo ar sunkūs pokario metai. 

         Užaugau dešimties vaikų šeimoje: turiu keturis brolius ir šešias seseris. Taigi vaikiškų  

         pokštų ir išdaigų  prikrėsdavome daugybę. 

Kur buvo Jūsų gimtieji namai? 

Kretingos rajone, Vaineikių kaimelyje. 



Kas jaunystėje Jus labiausiai domino? 

Mane labai domino ekskursijos po gimtąjį kraštą, įvairūs renginiai, kai kurios sporto 

šakos. Mane visada domino tai, kas gyva , dinamiška, naujoviška, jaunatviška. Nuo 

pat vaikystės mėgau būti įvykių sūkuryje, bendrauti su žmonėmis, o tokia savybė 

labai svarbi mokytojo profesijai. 

Drįsime pasidomėti, kada  sukūrėte šeimą? Kiek turite vaikų? Šiuo metu gal jau ir 

anūkų? 

Dvidešimt šešerių metų sukūriau šeimą, turiu du sūnus ir tris gražius anūkėlius, nors 

visą gyvenimą maniau, kad būsiu vienuolė. Todėl ligi pat šiol nesuprantu, kaip 

jaunimas įsimyli dar mokykloje, tuokiasi, gimdo vaikus. Mano manymu, tai 

beprotybė - kam tas gyvenimas, jei taip anksti viskas įvyksta? Kaip sako žmonės: 

,,Reikia pagyventi dėl savęs‘‘. 

Kur įgijote mokytojos specialybę? 

 Klaipėdos pedagoginėje mokykloje, ten mokiausi dvejus metus. Šios mokyklos jau 

nebėra. 

Koks buvo pirmasis Jūsų darbas? Papasakokite apie jį. 

Tai  buvo mokytojos darbas.  Dirbau Akmenės rajono  Medemrodės aštuonmetėje 

mokykloje. Ten dėsčiau chemijos, biologijos ir kūno kultūros pamokas. Sekėsi puikiai, 



nes radau bendrą kalbą su vaikais. Visada juos suprasdavau. Malonu prisiminti 

pirmąsias dienas mokykloje. 

Kas paskatino pradėti dirbti mokytojos darbą? 

 Tikriausiai mūsų didelė šeima. Dažnai tekdavo padėti jaunesniems broliams ir 

sesėms. Laikai buvo nelengvi. Turėjau anksti pradėti dirbti.  

Kokių didžiausių sunkumų patyrėte karjeros kelyje? 

 Buvo vienas įvykis mokykloje, kai teko  nubausti mokinę už blogą elgesį, bet tai buvo 

tik kartą gyvenime. O šiaip neturėjau jokių ypatingų sunkumų. 

Visi puikiai suprantame, koks sunkus yra mokytojo darbas. Kaip valdėte stresą? Iš 

kur sėmėtės tokios kantrybės?  

Na, neturėjau pykčio protrūkių, nes su vaikais man labai patiko bendrauti. Visada 

stengiausi būti jaunatviška,  nebambėdavau.  

Ar iš Jūsų artimos aplinkos žmonių dar kas nors tapo mokytojais? 

 Taip, mano vyriausias brolis buvo matematikos mokytojas ir dar dvi seserys 

pasirinko mokytojo kelią. 

Kiek metų dirbote mokytojos darbą Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinėje 

mokykloje? 

Trylika metų. 

 Ar baigti darbą mokykloje buvo sunku? 



Na, lengva tikrai nebuvo (atsiduso)... Dar norėjosi dirbti, bet taip jau viskas 

susiklostė. Ateina toks metas. 

Ar nesigailite dėl profesijos pasirinkimo? 

 Jeigu kas sugrąžintų mane penkiasdešimt metų atgal, tai tikrai norėčiau vėl dirbti 

mokytoja. Apskritai,   kitos specialybės net nenorėčiau. Dirbčiau tą patį, ką ir dirbau- 

būčiau pradinių klasių mokytoja. 

Kokį linksmiausią įvykį prisimenate mūsų mokykloje? 

 Visi mano darbo metai buvo linksmi ir smagūs, todėl išskirti kažkurio vieno įvykio 

negaliu. 

Ar malonu matyti savo buvusius mokinius taip pasikeitusius? 

 Taip. Ypač smagu ir malonu matyti tuos žmonės, kurie randa savo gyvenimo kelią. 

Džiaugiuosi žiūrėdama  į vaikus, kuriuos aš mokiau, kad dar nėra nuklydusių... 

Ką galėtumėte patarti dabartiniams mokiniams ir mokytojams? 

 Mokytojams ir mokiniams palinkėčiau vertinti ir matyti vienas kitą, būti 

gailestingiems, bendrauti tarpusavy ir prisiminti, kad kiekvienas žmogus yra unikalus. 

Svarbiausia vertybė – tai žmogiškumas. 

 



 Šis interviu mums buvo ne tik gražus prisiminimas apie vaikystės dalį, praleistą 

mokykloje, tai buvo naujas įspūdis, kuris mums daugiau ar mažiau pravers keliaujant 

toliau gyvenimo keliu.  

 Nuoširdžiai dėkojame mokytojai Monikai, kuri mus taip jaukiai priėmė ir 

papasakojo apie savo gyvenimo kelią, kuriame daug brandžios patirties.  
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