
Jei gali svajoti apie tai, 

gali ir padaryti.

V. Disnėjus
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pagrindinio ugdymo skyriaus neformalaus švietimo grupė „Stiprūs ir vikrūs“ 

(1-4 kl.)

Mokytojos Vita Januševičienė ir Laima Bajorienė



Kiekvienas žmogus svajoja apie ateitį. Svajoti galima 

kiekvieną dieną, bet norint, kad tai išsipildytų, neužtenka tik 

svajoti – svajones reikia paversti tikslais.

Tikslas – tai veiklos rezultatas, kurio siekiama atliekant tam 

tikrus veiksmus. 

Įveikdami iššūkį mokiniai dalyvavo susitikimuose, aiškinosi, 

kaip svajonę paversti tikrove, modeliavo tikslo siekimo kelią.



Susitikimas su Stase Eitavičiene



 Susitikimo herojė – buvusi anglų kalbos mokytoja, lakūnė – sklandytoja. 

Ji pasakojo, kad mokykloje mokėsi gerai, bet kartą už anglų kalbos 

darbą gavo prastą įvertinimą. Iš pradžių ji supyko, bet pagalvojusi 

nusprendė, kad gali ir anglų kalbą išmokti puikiai. Atkaklus darbas 

davė rezultatą – geriausią įvertinimą. O mokytojo dovanotas anglų 

kalbos žodynėlis su palinkėjimu, įžiebė svajonę – studijuoti anglų 

kalbos filologiją. Pirmasis bandymas įstoti į universitetą nebuvo 

sėkmingas, tačiau po metų ruošimosi Stasė tapo studente, vėliau 

sėkmingai dirbo mėgstamą darbą – anglų kalbos mokytoja. Sklandymas 

jos gyvenime atsirado netikėtai. Po nesėkmingų stojamųjų į 

universitetą Stasė į namus skrido reisiniu lėktuvu Vilnius – Biržai. Tai 

buvo pirmasis jos skrydis. Nerimavo, kad nebūtų bloga, bet lėktuvui 

pakilus susižavėjo vaizdais iš viršaus ir panoro tapti aviatore. 

Sovietmečiu merginų nepriimdavo studijuoti aviacijos, bet Stasė 

neužgniaužė svajonės, ieškojo kitų būdų skraidyti. Svajonė ją atvedė į 

sklandytojų klubą Vilniuje, vėliau – Biržuose ir leido žvelgti į žemę iš 

viršaus ne vieną dešimtmetį.



Susitikimo akimirkos



Susitikimas su Kostu Solovjovu



 Susitikimo herojus – jaunas anglų kalbos ir fizinio ugdymo mokytojas, 

seniūnijos sporto organizatorius. Jis papasakojo, kad paauglystėje 

susižavėjo sunkiąja atletika ir tikėjosi per trumpą laiką tapti 

čempionu. Pirmosios varžybos parodė, kad be ilgų treniruočių, tikslo 

įgyvendinti neįmanoma. Vasaros atostogas paskyręs tikslo siekimui, 

rudenį Kostas jau džiaugėsi geresniais rezultatais. Kilo noras išbandyti 

kitas sporto šakas ir koreguoti tikslą – su sportu susieti savo profesinę 

veiklą. Nors Kostas jau dirbo mėgstamą darbą – anglų kalbos 

mokytoju, tačiau jo svajonės, tapti fizinio ugdymo specialistu, 

įgyvendinimas užtruko septynerius metus. Studijas pradėti pavyko tik 

iš trečio karto, tačiau šią vasarą jis sėkmingai baigė mokslus, kasdien 

treniruojasi ir džiaugiasi galėdamas organizuoti varžybas kitiems.



Kartu su susitikimų herojais mokiniai 

padarė išvadas, kad...

 ... viskas prasideda nuo svajonės...

 ...vien svajoti nepakanka – reikia veikti...

 ...būtina turėti konkretų tikslą (žinoti, ką noriu pasiekti ir kaip tai darysiu)...

 ...išdrįsti pabandyti...

 ...nebijoti nesėkmių, mokytis įveikti sunkumus...

Nes tikslą turintis žmogus aktyviau gyvena šiandien, o ateitis tampa jo varomąja 

jėga.


