
Dažnas iš mūsų - žiburiečių - jau 
pastebėjo, kad gimnazijoje moko-

si kitataučiai. Jie - jau antrus metus gimnazijoje vykstančio Come-
nius Individualaus mokinių mobilumo projekto dalyviai. Rugsėjo
10-ąją atvyko mokiniai: 3 italai: du vaikinai – Michelangelo Porfi-

do ir Eduardo Boffoli – bei mergina Annamaria Fiore. Rugsėjo 
15-ąją atvyko 4 prancūzai: vaikinas Quentin Pinaud bei keturios 
merginos – Sarah Cazenabe, Margaux Bocque, Aude Utiel ir Juli-
ette Dauguet. Užsieniečiai  „Žiburio“ gimnazijoje mokysis ir prie-
niečių šeimose gyvens iki gruodžio vidurio. Jie įsitraukė į gimna-
zijos veiklą: dalyvauja vakaronėse, diskotekose, dainuoja chore, 
dalyvauja įvairiose akcijose. Pasidomėjome, ką dar, be šių dalykų, 
jie nuveikė Lietuvoje ir kaip jiems čia sekasi.

Kas Jums patinka Lietuvoje? Ko labiausiai nemėgstate?
Sarah. Laikotarpis, kai nuo medžio krito lapai, buvo labai gražus. Ne-

patinka tai, jog labai šalta. 
Annamaria. Man patinka lietuvių kultūra. Labai įdomi šalies istorija, 

anksčiau Lietuva buvo okupuota, o dabar visiškai laisva šalis, tai man 
labai įdomu. 
Michelangelo. Smagiausia išvyka buvo į „Tarzaniją“, nuotykių parką 

netoli Alytaus. Kartu su draugais puikiai praleidome laiką, pirmąkart 
lankiausi tokiame parke, todėl labai džiaugiausi. Nepatinka, kad vaka-
rais gatvėse beveik nebūna žmonių.
Koks lietuviškas patiekalas Jums labiausiai patinka?
Sarah.  Naminiai cepelinai! 
Annamaria. Man taip pat patinka cepelinai. Mane priėmusios šeimos 

senelė žino, jog labai mėgstu šį patiekalą, todėl dažnai jį gamina.
Koks yra keisčiausias ar linksmiausias dalykas nutikęs Lietuvoje?
Sarah.  Ko gero, tai, kad atvykusi čia valgau per daug ir per dažnai! 
Annamaria. Buvo linksma šokti mokyklos diskotekoje ir dalyvauti 

pirmokų krikštynose! Mūsų mokykloje tokie renginiai nevyksta, todėl 
tai buvo džiugi naujovė. 
Michelangelo. Gyvenu Balbieriškyje, kartais namo autobusu važiuo-

ju vienas, tad būna labai juokinga, kai žmonės kažko manęs teiraujasi. 
Niekada nesakau, jog nesu lietuvis, ir bandau atsakyti į klausimus. Kai 
nesuprantu žodžių, atsakau beprasmiais sakiniais, todėl kelis kartus 
žmonės pagalvojo, kad esu kvailas, apsvaigęs vaikinas.
Ko išmokote dalyvaudami mainuose? Ką Jums tai davė?
Sarah. Kad negalima skubėti teisti, reikia stengtis suprasti. 
Annamaria. Išmokau nebijoti būti kitokia. Reikia elgtis draugiškai su 

kitais ir mėgautis kiekviena akimirka, praleista svečioje šalyje.
Kaip manote, koks yra didžiausias skirtumas tarp ,,Žiburio“ gim-

nazijos ir Jūsų mokyklos?  
Sarah.  Prancūzijoje mes mokomės iki 17 val., o čia pamokos baigiasi 

daug anksčiau. Taip pat mokykloje neturime technologijų ir muzikos 
pamokų. 
Annamaria. Italijoje reikia eiti į mokyklą ir šeštadieniais, o čia ne. 

Taip pat mūsų mokykloje užduoda daug namų darbų, o ,,Žiburyje‘‘– 
visai mažai. 
Michelangelo. Moksleiviai Lietuvoje yra laisvesni. Mano mokyklo-

je visi leidžia laiką klasėje, nes ne mokiniai, bet mokytojai vaikšto po 

„Žiburys“ – veikli, unikali, ypatinga mokykla

klases. Pas mus viena pamoka trunka valandą, nėra jokių pertraukų, pa-
mokos prasideda 8 ryto ir baigiasi 13 valandą. Manau, Italijoje mokytis 
sunkiau, nes mes visada turime būti pasiruošę sunkiai dirbti.
Ar pasiilgstate namų?
Sarah. Pasiilgau savo šeimos, draugų ir, žinoma, prancūziško maisto. 
Annamaria. Pasiilgstu šeimos bei itališko maisto, bet priėmusi šeima 

labai gerai manimi rūpinasi, tad ir čia jaučiuosi kaip namuose.
Ką žmonės mano apie Lietuvą jūsų šalyje?
Annamaria. Liūdna, bet daug žmonių galvoja, kad Lietuva yra Rusi-

jos dalis. Tikiuosi, grįžusi visiems paaiškinsiu, kad Lietuva yra visiškai 
laisva šalis!
Kaip apibūdintumėte ,,Žiburio“ gimnaziją keliais žodžiais?
Sarah.  Veikli, nes vyksta daug renginių ir akcijų. Taip pat varginanti 

– mokykloje labai daug laiptų. Unikali, nes joje yra be galo daug šaunių 
žmonių, su kuriais patyriau daug gerų akimirkų! 
Annamaria. Tai ypatinga mokykla! Visi mokiniai stengiasi, kad ,,Ži-

buryje“ būtų jauku, aktyviai įsitraukia į gimnazijos gyvenimą – rašo į 
laikraštį, organizuoja renginius, akcijas, dainuoja chore ir pan.
Ar planuojate ateityje sugrįžti į Lietuvą?
Michelangelo. Taip, nes čia puikiai praleidau laiką. Lietuviai – labai 

draugiški žmonės, todėl su malonumu sugrįžčiau. 
Sarah. Taip! Būtų labai smagu vėl pamatyti žmones, su kuriais čia 

susipažinau! 
Annamaria. Žinoma! Aš grįšiu į Italiją, bet dalelė manęs liks Lietuvo-

je! Kada nors aplankysiu mane priėmusią šeimą.
Ačiū už pokalbį.

Ugnė Revinskaitė, Laura Noreikaitė
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Lapkričio 19 dieną Vilniaus miesto rotušėje vykusiame Švietimo 
mainų paramos fondo Kokybės konkurso apdovanojimų reng-
inyje buvo vertinama 2007–2013 m. projektai. Prienų „Žiburio“ 
gimnazija paskelbta Mobiliausia institucija ir jai įteikta Kokybės 
konkurso statulėlė ir padėkos raštas. Gimnazija apdovanota už 
pirmavimą Comenius mokinių mobilumo programoje: per dvejus 
metus įgyvendinta 13 mokinių mobilumų – 30 procentų visos Comeni-
us Individualaus mokinių mobilumo programos Lietuvoje apimties.



Lapkričio 8 dieną mokykloje vyko tarmių popietė „Kalba yra 
tarmė, kuriai pasisekė“, skirta antrokams. Ją organizavo muzikos 
mokytoja Roma Ruočkienė ir istorijos mokytoja Vilija Juodsnukienė. 

Lapkričio 11–15 dienomis vyko Nacionalinė karjeros savaitė, 
kurią koordinavo gimnazijos psichologė Janina Kuncienė. Jos 
metu gimnazistai lankėsi įvairiose įstaigose ir susipažino su pro-
fesijomis, išklausė psichologės patarimų, kaip planuoti karjerą.   

GMS prezidento rinkimai. GMS rinkimų komisija,  išnagrinėjusi 
pateiktus prašymus, nutarė leisti dalyvauti GMS prezidento rinkimu-
ose kandidatams: Daumantui Janeckai, Kornelijai Kupstaitei, Inetai 
Balčiukynaitei,  Austėjai, Simanavičiūtei, Ugnei Revinskaitei, Silvijai 
Žemaitytei. GMS prezidento II rinkimų ture balsavo 268 rinkėjai – 
Daumantas Janecka surinko 149 balsus ir laimėjo rinkimus. 

„Žiburio“ Protų kovos“ prasidėjo lapkričio 7 dieną. Varžytis 
užsiregistravo 10 komandų, sudarytų iš įvairaus amžiaus gimnazistų 
bei jų mokytojų: QUATTRO, AMOREMIO, AMIGO, PETRAŽOLĖS 
TRAŠKA, BAGRĖNO RŪDYS, NORMALŪS, F6, CREME BRU-
LEE, DAR NESUGALVOJOME, PAŠĖLĘ BEBRIUKAI. 

Lapkričio 8-ąją gimnazijoje vyko akcija „Į mokyklą su šlepetėmis“, 
organizuota GMS. Nuo pat ryto gimnazistai ir drąsiausi mokytojai ba-
tus keitė  įvairiausiomis šlepetėmis. Šlepetėtieji kiekvieną pertrauką 
būrėsi antrajame aukšte.
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Lapkričio įvykiai trumpai

Lapkričio 14 ir 15 dienomis 
,,Žiburio“ gimnazijoje vyko 
savanorių būrelio organizuo-
jama „Gerumo“ akcija. Mo-
kiniai namuose keptus pyragus, 
keksiukus bei įvairius gardumy-
nus pardavinėjo mokykloje. 
Surinko 482 litus, kuriuos 
skyrė Aleksoto Šv. Kazimiero 
parapijos Caritas organizacijai. 

Lapkričio 18–25 dienomis 
paskelbta Matematikos savaitė, 
kurios metu vyko įvairūs renginiai 
mokiniams ir mokytojams: mate-
matiniai ir kūrybiniai konkur-
sai, matematikos olimpiada. 

Lapkričio 20 dieną vyko 
tradicinė tarptautinė rusų 
kalbos konferencija, šiemet 
skirta Levui Tolstojui. Konferen-
cijos vadovė – rusų kalbos moky-
toja Nadiežda Sogačiova. Du 
pranešimus skaitė ir mūsų gimna-
zistai –  Marijus Giraitis (mokytoja  
Rūta Pūrienė) ir Ugnė Revinskaitė 
(mokytoja Nadiežda Sogačiova). 

Lapkričio 21 dieną gimnazijoje vyko konferencija „Comenius 
projektai atveria duris į lyderystę ir kūrybiškumą“. Konferenci-
joje savo įspūdžiais pasidalijo Comenius Individualaus mokinių mo-
bilumo projekte dalyvaujanti italė Annamaria Fiore ir prancūzė Juliette 
Dauguet bei prieš metus programoje dalyvavusi Elena Jančiukaitė. 
Gimnazijos direktorė Irma Šneiderienė pabrėžė, jog tokie projek-
tai skatina mokinių pilietiškumą, tautiškumą ir ugdo patriotizmą. 


