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ŠV. JUOZAPO MOKYKLOS

NAUJIENLAIŠKIS

Lai Šv. Velykų žinia apie Jėzaus Kristaus Prisikėlimą primena mums... kas yra
mūsų gyvasties Šaltinis, kur galime atsigaivinti, sustiprėti ir vėl iš naujo su
viltimi eiti Gyvenimo keliu!"Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad
apsčiai jo turėtų“. Jn 10,10

VILTIES BENDRUOMENE,

dabar gyvename KITAIP! Tikrai yra ir dar bus ką
veikti! Kiekvienas mokytojas, kiekviena šeima,
mokinukas savaip išgyvena šį etapą. Ne
paslaptis ir tai... kaip skaudžiai duotoji
situacija apnuogina nemažai tikrovių, kurių
įprastomis sąlygomis tiesiog
nepastebėdavome. Dėkui VISIEMS
tebeieškantiems sprendimų, dėkui už
kantrybę, dėkui už Jūsų darbštumą, atidumą ir
po žingsnelį judėjimą į priekį. Šiandien jau yra
visiškai akivaizdu tai, kad kurį laiką gyvensime
būtent tokiomis sąlygomis. Kitaip nebus!

Rūta, mokyklos
direktorė

Viltimi grįstas kelias pareikalaus VISŲ MŪSŲ (mokytojų, tėvų, mokinių, senelių,
globėjų...) karantinuoti bambėjimus, pasipiktinimą, nepatogumus... ir dar
daugelį "patogaus gyvenimo būdo" palydovų. Tikiu, kad be jų tikrai galėsime
apseiti.Iš naujo atradome Pamokos ir Mokytojo svarbą!!! Ir tai yra saldi profesinė
"geroji naujiena"! Tarytum Mokytojo diena persikėlė iš rudes į pavasarį!
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Pirmosios savaitės patirtis parodė,
kad mokinių savarankiško darbo
įgūdžiai nėra stiprūs, o techninė
bazė - nepakankama (tai natūralu,
nebuvo tokio radikalaus poreikio),
todėl darbo našumas yra kritęs...
Dabar yra proga šį "raumenį
stiprinti". Nenuleidžiam rankų!
Svarbu užtikrintai judėti į priekį
nors ir mažais žingsneliais,
išlaikant sveiką protą, ramybę,
sveikatą ir pasirinkimą gyventi
viltimi!

Gyventi viltimi reikia drąsos ir nuolankumo.
Pasirinkti viltį, už ją apsispręsti yra Valios
aktas, kuris nevyksta savaime ir pareikalauja
peržengti save! Tai KOVA! O joje esame ne
vieni... Šv. Juozapai - melski už mus!

Rūta, mokyklos direktorė,

(Malda už Mokyklą)
"... Augink mūsų budrumą atidžiai žvelgti į
šiandienos iššūkius ir atsakingai ugdyti žmogų,
gebantį remtis tikėjimu, kūrybinga meile bei
neblėstančia viltimi..."
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Štai ką apie mokymąsi iš namų mano penktos, septintos

ir aštuntos klasių mokiniai (I)

Ar sunku suderinti mokslo ir poilsio laiką?

„Kartais, bet stengiuosi nusistatyti
laiką ir tada vien tik ruošti namų
darbus.“ Vakarė
„Nėra labai sunku, bet darant
visus namų darbus pavargstu.” Justinas
„Ne nelabai, nes
padeda įprastas pamokų tvarkaraštis bei
tvarkaraštis, kurį pati susidariau. Juk
be mokslo nelabai yra kas daugiau veikti.
Viskas uždaryta.“ Gabija
Ar sunku suderinti mokslo ir poilsio laiką?

„Tikrai ne. Nėra triukšmo bei tai
tikrai yra labai patogu ir nesunku.
Juk įvairesnis mokslas tikrai
nepakenks:)“ Gabija
„Ne, jei kyla neaiškumų
paklausiu tėvų arba sesės.“ Girius
„Sunkoka ,nes retkarčiais kažko
nesupranti.“ Odrė

„Tiesa sakant taip. Nes norisi pailsėti ,
nieko nedaryti ,bet vistiek žinai , kad tai
ne atostogos , o nuotolinis mokymasis.
Todėl taip.” Aušrinė
„Aš esu susidariusi savo dienotvarkę, dėl
to mokslo ir poilsio laiką derinti gana
paprasta, bet dažniausiai kai būna
mokslo laikas, jis užsitęsia.” Justina
„Nelabai sunku, tačiau reikia
prisiversti.“ Paulina

„Taip, nes užduoda labai daug.“
Justas
„Nei taip nei ne, namie
priešingai negu mokykloje yra
daug ,,smagesnės" veiklos tačiau
čia niekas netrukdo susikaupti,
namie mažiau triukšmo.“ Vilius
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Štai ką apie mokymąsi iš namų mano penktos, septintos

ir aštuntos klasių mokiniai (II)

Ar norėtumėte taip mokytis visus 12 metų?

„Tikrai nenorėčiau, nes laaaabai
nusibostų, trūktų bendravimo su kitais
ir pasiilgčiau mokyklos maisto.“
Justina
„Ne, nes vien tik sėdėdamas
namuose tu gali ir apgaudinėti, na
kaip kiti kurie nedaro namų darbų.“
Goda

Ar spėjate padaryti kas užduota?

„Spėju, bet sunkiai.“ Motiejus
„Ne nelengva, nes per daug ir
per greit užduoda.“ Goda

„Ne, nes pasiilgčiau draugų ir
mažiau išmokčiau negu jeigu eičiau į
mokyklą kur yra mokytojai kurie gali
detaliau viską paaiškinti.“ Vakarė
„Būtų neblogai, nes galėčiau
pamokas daryti kada noriu.“ Kristijonas
„Nenorėčiau.“ Ugnė

„Žinoma, kad taip. Jeigu gerai
susiplanuoji laiką, tai visada spėsi.
Aišku, tik reikia netingėti ir
nepamiršti, kad tai ne atostogos.“
Gabija
„Taip, pusę namų darbų
padarau ryte, o kitą pusę po pietų
todėl viską spėju.” Aušrinė
„Taip, viską spėju ir dar lieka
laisvo laiko pabūti su šeima, nes su
draugais negalima. :)“ Girius
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Štai ką apie MOKYMĄ iš namų mano MOKYTOJAI (I)

Ar turite laisvo laiko?

„Šiuo metu, regis, laisvo laiko sumažėjo,
nes namuose atsirado daugiau pareigų:
dirbu mokytoja, mokine, mama, virtuvės
šefe, pramogų organizatore, psichologe ir
valytoja.“ Technologijų mokytoja Sigita
„Laiko kaip ir yra, bet labai išsitrynusios
ribos tarp darbo bei laisvo laiko.“ Vokiečių
mokytoja Dalia
„Laisvo laiko tikrai turiu.“
Lietuvių mokytoja Rasa

Ar sunku vaikams dėstyti temą elektroniniu būdu? Kodėl?

“Dėstyti nelengva, bet ir įdomu, nes
reikia išmokti daug naujų dalykų,
pasitelkti visą išmonę, žinias ir
fantaziją kad galėčiau pateikti savo
dėstomą dalyką suprantamai ir
įdomiai.“ Technologijų mokytoja
Sigita
„Kol kas mokyti tokiu būdu
nesunku, tačiau trūksta žmogiško,
nuoširdaus ryšio.“
Lietuvių mokytoja Rasa

„Kol kas didelių sunkumų nėra,
užsienio kalbai mokyti yra daugybė
medžiagos internete, mokiniai turi
gerus vadovėlius bei pratybas. Bet
jiems tenka daugiau padirbėti
savarankiškai. Mokytojas tikisi, kad
mokiniai bus sąmoningi ir
netinginiaus.“
Vokiečių mokytoja Dalia
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Štai ką apie MOKYMĄ iš namų mano MOKYTOJAI (II)

Ar norėtumėte taip vaikams dėstyti , kaip dabar visus

12 metų? Kodėl?

„Taip dėstyti visą laiką nenorėčiau, nes labai
mėgstu bendrauti su vaikais "gyvai", be to dėstau
praktinį dalyką, todėl labai svarbu stebėti kaip
atliekamos užduotys.“ Technologijų mokytoja
Sigita.
„Noriu, kad vėl visigrįžtume į klases. Juk taip smagu
bendrauti žiūrint žmogui akis, matyti
šypsenas. Taip gera paspausti ranką, apkabinti,
padrąsinti.“ Lietuvių mokytoja Rasa
„ Visą laiką nenorėčiau. Man labiau patinka
gyvas
bendravimas, bet gyvas gal labiau vargina.“
Vokiečių mokytoja Dalia
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