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Pažintis

su

mokytoju

Interviu su Anykščių technologijos mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

ROMUALDA MASLINSKIENE.
Nuo kada pradėjote dirbti
mūsų mokykloje?
Anykščių
technologijos
mokykloje pradėjau dirbti nuo
1987-ųjų metų.
Kodėl pasirinkote mokytojo
darbą? Ar jums patinka Jūsų
darbas?
Pasirinkau mokytojo darbą,
nes visada svajojau būti
literatūros mokytoja. Nuo
vaikystės labai mėgau skaityti
knygas. Kai mokiausi Molėtų
vidurinėje mokykloje, turėjau
nuostabią
literatūros
mokytoją, kuri mane ir
pastūmėjo rinktis šį nelengvą
kelią. Jeigu būtų nepatikęs
darbas, būčiau nedirbusi.
Kaip
sekasi
mokiniams
mokytis jūsų dalyko?
Mokiniams sunkiai sekasi
mokytis
lietuvių
kalbos,
turbūt, tai sunkiausias dalykas iš visų, nes reikia išmokti
rašybos taisykles bei jas taikyti, skaityti, ugdyti kūrybinius
gebėjimus, tobulinti stilių, kad galėtų išlaikyti brandos
egzaminą.
Ar šiais modernumo laikais, kai mokinius supa naujos
technologijos, kai didelis gyvenimo tempas, ar įmanoma
sudominti mokinius lietuvių kalba?
Manau, kad tai priklauso nuo mokinių noro ir, žinoma, nuo
mokymo programos bei mokytojo gebėjimų patraukliai,
šiuolaikiškai dėstyti dalyką.
Kas sunkiausia mokytojo darbe?
Pasiekti gerų rezultatų ir įkvėpti mokinius motyvacijos
mokytis. 50% priklauso nuo mokinio noro. Taip pat sunku rasti
tinkamus bendravimo bei auklėjimo būdus ugdant jų dvasines
bei moralines vertybes.
Ar daug tolerancijos reikia dirbant su mokiniais?
Taip, tikrai reikia labai daug tolerancijos, tiek iš mokytojo, tiek
iš mokinių pusės. Deja, kartais mokiniai šią sąvoką supranta
klaidingai.

Kaip skatinate savo mokinius mokytis?
Skatinu pažymiais už pastangas, už papildomų
užduočių atlikimą, pirmiausia akcentuoju tai, kas
gera jų darbuose. Ir, žinoma, primenu svarbiausią
tikslą - pasiruošti egzaminui.

Ką veikiate laisvalaikiu?
Laisvalaikiu skaitau, mėgstu teatrą, muziką. Ypač
laukiu vasaros, kelionių ir bendravimo su šeima.
Palinkėjimas mokyklai ir mokiniams.
Linkiu, kad į mokyklą
ateitų daug jaunuolių,
norinčių
įgyti
pasirinktą specialybę,
kad mokiniai būtų
atkaklūs, iniciatyvūs,
turėtų gyvenime tikslą
ir jo siekti.
Teapglėbia Jus tie,
kurių laukiate... Tegul išgirsta Jus tie, kuriuos
mylite...Tegul svajonių nepritrūksta, o linkėjimai ir
siekiai išsipildo. Laimingų Naujųjų metų!
Interviu parengė
Greta Vaidakavičiūtė ir Dileta Devenytė

