
JIE MATOMI MINIOJE 

 

Vilija Vilkienė,  
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė 

Pasiekimai. 7 knygų autorė ar bendraautorė:  

1. Kompleksines lietuvių kalbos užduotys  IX-X klasei (serija ,,Pasikartokime 

prieš egzaminą“), 2004 m. 

2. ,,Lietuvių kalba. Dešimtokui“ (serija ,,Įsivertink pasiekimus“), 2009 m. 

3. Tėvynė – tai kalba. 1- asis lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 9 klasei, 2009 

m. 

4. Tėvynė – tai kalba. 2- asis lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 9 klasei, 2009 

m. 

5. Tėvynė – tai kalba. 2- asis lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 10 klasei, 2010 

m. 

6. Tėvynė – tai kalba. Kontrolės ir savikontrolės testai 10 klasei, 2010 m. 

7. Tėvynė – tai kalba. Mokytojo knyga 9 klasei, 2010 m. 

2014 m. Kauno miesto Metų mokytoja, 2015 m. geriausia Kauno ,,Varpo“ 

gimnazijos mokytoja, projekto ,,Nacionalinio orumo pamoka“ iniciatorė. 



 

1.     Kas aš esu?  

Mama, žmona, sesuo, draugė, mokytoja – kiekvienąkart vis 

kita ir kitokia  pagal situaciją, poreikius, norus, galimybes... 

 

2. Kaip aš esu?  

Visaip: nuo maišto iki euforijos, nuo bedugnės iki savojo 

dangaus... 

 

3. Kodėl aš esu?  

Į šį klausimą jau atsakė gudresni: ,, Niekas man nepasakys, 

/Atėjęs iš erdvių giliųjų,/ Kodėl kas nors yra? Kodėl aš pats 

esu / Didžiausia paslaptis visatos slėpinių?“ (V. Mačernis). 

Kam iš naujo išradinėti dviratį? 

 

4. Kuo aš didžiuojuosi?  

Didžiuojuosi, kad nepriklausomai nuo to, kiek man mokėjo 

ar moka, už ką man mokėjo ar moka, VISADA norėjau ir 

noriu būti mokytoja... 

 

5. Ką reikėtų tobulinti?  

Viską ir kasdien – nejudantis vanduo tampa pelke... 

 

 



6. Kur pasiklydau?  

Po pirmųjų mokytojavimo metų lyg ir norėjau mesti šį 

darbą – pasirodė per daug sunki, nedėkinga, nuolatinės 

įtampos reikalaujanti profesija, bet buvo gėda pačiai prieš 

save... Džiaugiuosi, kad daviau sau antrą šansą!!! 

 

7. Kuo galiu pasidalinti?  

Viskuo, kuo tik įmanoma pasidalinti, su visais, norinčiais 

imti, gauti, turėti... 

 

8. Mano priklausomybės.  

Noras mokyti net tuomet, kai to niekas neprašo...  

 

9. Mano kelias į tikslą, svajones.  

Ilgas, duobėtas, vingiuotas kelias nuo mažos mergaitės 

vadovavimo lėlėms ir kitiems kiemo draugams, nuo 

studentės pavydo visiems, Rugsėjo pirmąją einantiems su 

glėbiu gėlių, iki savo vietos po saule mokant ir mokantis... 

 

10. Aš galiu/negaliu.  

Galiu šiek tiek keisti žmogų, negaliu pakeisti viso           

pasaulio... 


