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Sveiki, mūsų mielieji, šaunieji, nuostabieji skaitytojai. Prieš keletą metų mūsų progimnazija leido savo 

laikraštį. Po ilgokos pertraukos mes nusprendėme jį ir vėl leisti. Tikimės, jog su mumis gerai praleisite laiką ir kartu 

gausite daug naudingos informacijos. Valio! Mes ir vėl grįžome! 

Numerio interviu 

Kadangi nuo šių mokslo metų mūsų progimnazijai vadovauja naujas direktorius, smalsumo 

vedinos nusprendėme su juo susipažinti iš arčiau. 

 

  Vardas : Arūnas 

  Pavardė: Matuzas 

  Amžius: 45 

 

- Kokį darbą dirbote prieš tapdamas direktoriumi? 

- Prieš dirbdamas direktoriumi 20 metų 5-12 klasių mokinius mokiau matematikos. 

- Ar turite vaikų? 

- Taip, turiu tris sūnus. Jie mokosi „Versmės“ progimnazijoje. 

- Ar Jums patinka mūsų mokykla? 

- Labai. Ypač patinka čia dirbantys mokytojai ir mokiniai. 

- Ar žadate ką nors keisti mūsų mokyklos aplinkoje? 

- Pokyčiai neišvengiami, tad keistis į gerąją pusę reikės visiems. 

- Ar, Jūsų manymu, šios mokyklos mokiniai yra 

mandagūs? 

- Manau, kad taip. Jie visada šypsosi ir sveikinasi. 

- Ar Jūs buvote stropus mokinys? 

- Tiksliuosiuose moksluose tikrai taip. 

- Ar turite brolių ar seserų? 

- Turiu vyresnį brolį. 

- Koks mokomasis dalykas Jums patinka labiausiai? 

- Man labiausiai patinka matematika. 

- Ar turite augintinių? 

- Turiu mažą šunį. 

- Ką mėgstate veikti laisvalaikiu? 

- Mėgstu žiūrėti televizorių. 

- Kokias užsienio šalis esate aplankęs? 

- Labai daug šalių esu aplankęs ir vienas, ir su šeima, tad būtų sunku išvardinti visas. 

- Ar norėtumėte grįžti atgal į mokyklą ir ką norėtumėte pakeisti? 

- Jeigu galėčiau, jei būtų tokia galimybe, tai daugiau dėmesio skirčiau visiems dalykams. O ar norėčiau, tai 

ne. Negalima žiūrėti į praeitį, reikia žiūrėti į priekį. 
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- Koks Jūsų moto? 

- Jei ką nors darau, tai darau iki galo ir iš širdies. 

- Kaip jaučiatės eidamas direktoriaus pareigas šioje mokykloje? 

- Jaučiuosi puikiai. 

- Ar sutariate su kitais šios mokyklos darbuotojais? 

- Žinoma. Man labai patinka visi čia dirbantys ir besimokantys. 

- Kodėl nusprendėte tapti direktoriumi? 

- Nusprendžiau tapti direktoriumi, nes turiu daug idėjų, kurias noriu įgyvendinti. 

- Kokie Jūsų planai ateičiai?  

- Padaryti ,,Smeltės’’ progimnaziją tokia, iš kurios niekas nenorėtų išeiti. 

- Kaip Jūs save įsivaizduojate po 10-ies metų? 

- Atiduodantį visą save mokyklai. 

- Jeigu save apibūdintumėte vienu žodžiu, koks tai žodis būtų ir kodėl? 

- Atkaklus, nes aš visada siekiu savo tikslo. 

- Kurias žmogaus vertybes vertinate labiausiai? 

- Gebėjimą sakyti tiesą. 

- Kokiomis kalbomis kalbate? 

- Kalbu lietuvių, rusų kalbomis ir suprantu anglų kalbą. 

- Koks Jūsų įsimintiniausias gyvenimo įvykis? 

- Vieno įvykio pasakyti negalėčiau, nes nuo mokyklos laikų jų buvo tikrai nemažai. 

- Ar Jums patinka vaikai? 

- Taip, o ypač dievinu motyvuotus vaikus. 

- O ką pasakytumėte tiems vaikams, kurie nežino, ko nori? 

- Bandyti viską ir bandyti rasti savo tikrąjį aš. 

- Ar mėgdavote kūno kultūros pamokas? 

- Pradinėse klasėse aš kūno kultūros nedarydavau, o susirgusius mokinius mokydavau matematikos. 

- Kokius būrelius lankėte? 

- Fotografiją. Labiausiai patikdavo fotografuoti žmones, bet tekdavo fotografuoti ir gamtovaizdžius. 

- Kokių svarbiausių dalykų mokykla išmoko? 

- Bendravimo bei mąstymo. 

- Ar skaitote knygas? 

- Taip, bet labai griežtai. Skaitau romanus, bet ne poeziją. 

- Ar Jums labiau patinka katinai ar šunys? 

- Abudu. Vaikystėje augau vien su katinais, o dabar su šunimis. Labai gaila, bet vienas vaikas turi alergiją 

katinams. 

- Ar aktyviai dalyvaudavote konkursuose? 

- Nebent tuose, susijusiuose su skaičiais. Niekada nesu dalyvavęs lietuvių kalbos konkurse. 

- Ką manote apie telefonų uždraudimą? 

- Manau, kad juos būtina uždrausti, nes jie mus labai blaško. 

- Labai dažnai mokiniai nespėja arba tiesiog nenori valgyti pusryčių. Kokia Jūsų nuomonė apie tai? 

- Aš manau, kad tai žalinga. 

Dėkojame už pokalbį. 
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