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Legendinė Mata Hari yra pasakiusi: “Šokis – tai poema, o kiekvienas jo judesys – žodis.” Galbūt
šios minties įkvėpti Šokio mokytojų asociacijos nariai, kaip ir kasmet, organizavo 2018 metų
Lietuvos šokio mokytojo rinkimus, kuriuose, Joniškio „Aušros“ gimnazijos administracijos ir
menų, technologijų bei kūno kultūros metodinio būrelio siūlymu, dalyvavo ir mokytoja
metodininkė Sigma Jonušienė. Šokio mokytojų asociacijos prezidiumo, švietimo ir kultūros
atstovų jungtinė komisija iš dvylikos pateiktų kandidatūrų atrinko penkis balsavimui teikiamus.
Džiugu, kad mūsų siūloma pedagogė ne tik pateko tarp geriausiųjų, bet ir buvo pripažinta
nugalėtoja.
Pasveikinti mokytojos ir pasidžiaugti laimėjimu lapkričio 26 dieną į Joniškio „Aušros“ gimnazijos
aktų salę sugužėjo didžiulis būrys garbių svečių: Šokio mokytojų asociacijos prezidentas
Arnoldas Riekumas, Sigmai Jonušienei įteikęs 2018 m. šokio mokytojo diplomą ir didžiulę
pintinę saldainių, skirtų jos ugdytiniams, Joniškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyriausioji specialistė Helena Pidkovienė, lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“
atstovai. Mokytoją sveikino ir Gimnazijos administracija, kolegos, šokių kolektyvai.
O pasidžiaugti pedagogės nuopelnais tikrai yra dėl ko. 2018 metų mokytoja Sigma nuolat veda
atviras netradicines šokio pamokas, su mokiniais rengia meninius pranešimus tarptautinėse
konferencijose, nuo 2014 m. koordinuoja Joniškio „Aušros“ gimnazijos jaunimo apdovanojimų
programą The Duke of Endinburgh’s International Award (mokytojos Sigmos vadovaujami
ugdytiniai 2017-2018 m. jaunimo apdovanojimų programoje DofE pelnė 2 bronzos, 3 sidabro, 1
aukso ženklelį), su savo ugdytiniais aktyviai dalyvauja respublikiniuose projektuose,
kūrybinėse dirbtuvėse, festivaliuose, konkursuose, organizuoja gimnazijos, rajono,
respublikinius renginius. Mokytojos ruošti kolektyvai nuo 1997 m. yra nuolatiniai respublikinių
dainų švenčių dalyviai, o 2017 m. metais Erasmus+ mokymuose mokytoja buvo paskirta
Europos jaunimo savaitės ambasadore ir renginio „Idėja +“ Joniškio rajono savivaldybėje
organizatore. S. Jonušienė yra ir respublikinio kasmet vystančio vaikų ir jaunimo šiuolaikinių
šokių festivalio „Terpsichorės keliais“ iniciatorė – organizatorė ir rajoninių Algimanto Raudonikio
dainų ir šokių bei „Dainuoju Lietuvai“ festivalių organizacinio komiteto narė.
Sakoma, kad mokytojo pašaukimas – tai garbinga ir atsakinga misija būti žmogaus vaikystės ir
jaunystės bendrakeleiviu, tad labai džiugu, kad mokytojos Sigmos nelengva, bet tikslinga
kelionė buvo įvertinta. Sveikindami mokytoją garbingo apdovanojimo proga linkime ritmo,
muzikos ir judesio kalba pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių, atrasti kuo daugiau talentų, padėti
jiems augti.
Vitalija Mačiulienė
Joniškio „Aušros“ gimnazijos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
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