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Laikraštis paremtas tikrais faktais, leidžiamas nuo 1997 m.
__________________________________________________________________________________________________

Paminėta Tarptautinė mokytojų diena

Mieli Mokytojai,
Nuoširdžiausi ir šilčiausi sveikinimai Mokytojų dienos proga!!!
Linkime neišsenkačių idėjų, netikėtų staigmenų, praskaidrinančių dieną,
kantrybės ir geros nuotaikos visus šiuos mokslo metus.
Dėkojame už tai, kad mus mokote, padedate spręsti problemas,
džiaugiatės mūsų sėkme. Ačiū Jums už tai, kad esate!
Mokinių taryba
Spalio 5-ąją pažymima Tarptautinė mokytojų diena. Šią šventę 1966-aisiais pasiūlė UNESCO,
tarpvyriausybinė konferencija, pripažindama lemiamą mokytojų vaidmenį švietimui, asmenybės formavimui ir
dabartinės visuomenės raidai, siekdama visose šalyse garantuoti mokytojų padėtį, atitinkančią jų svarbą, ir
norėdama parodyti deramą pagarbą.
Žodis „pedagogika“ yra kilęs iš graikų kalbos: „pais“ – vaikas, „ago, again“ – vesti, valdyti, auklėti.
Informacija iš ,,virtualuskalendorius.lt“

,,Mokytojas atveria duris, bet mokiniai turi įeiti patys.“ (Kinų patarlė)
Mokytojų dieną mokiniams vyko netradicinės pamokos.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lina Tamulienė
supažindino mokinius su sveikos gyvensenos principais.
Sunkiaatletis, kūno kultūros ir sporto centro treneris ir buvęs
mūsų mokyklos mokinys Arnas Šidiškis papasakojo apie
sveikos mitybos bei dienos režimo svarbą.
Pramogų ir sporto centro vadovas ir mokyklos mokytojas
Ramūnas Blazarėnas kalbėjo apie kolekcionavimo rūšis,
ypatumus, naudą. Su mokiniais ieškojo atsakymo į klausimą
„Ar kolekcionavimas yra liga?“
Švietimo pagalbos tarnybos kompiuterių
inžinierius Andrius Falkauskas diskutavo karjeros
ugdymo klausimais, supažindino su videofilmų
kūrimo pagrindais, demonstravo filmą, kuriame
filmavosi mūsų mokyklos mokiniai.
Mokytojai kūrė koliažą apie mokyklą ir
dalyvavo muzikos pamokoje „Muzikiniai žanrai“,
kurią vedė mokinių tarybos pirmininkas Gintautas
Kazakevičius.
Šventė baigėsi patrankos šūviais. Tai
ilgamečio mokyklos mokytojo ir tautodailininko
Broniaus Budreikos dovana mokytojams ir
mokiniams.
Šventę organizavo mokinių taryba, kultūrinės
pažintinės ir meninės kūrybos būreliai.
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Mokinių atsiliepimai apie šventę
Kai kas galvoja, kad mokytojo darbas –
pavydėtina profesija. Ilgos atostogos, trumpa darbo
diena. Tačiau iš tiesų, kasdieninis mokytojo darbas,
manau,
be galo varginantis. Mokytojas turi
prisiimti atsakomybę už žmogaus išsilavinimą ir jo
ugdymą.
Šį rytą, atėjus į pamokas, mokinių laukė
didžiulė staigmena. Klasėje laukė kitas mokytojas,
nei tikėjomės. Pirmos pamokos tema gana įdomi ,,Kolekcionavimas“. Ją vedė mokytojas Ramūnas
Blazarėnas, kuris buvo paruošęs pristatymą.
Susipažinome su
kolekcionavimo rūšimis.
Mokytojas papasakojo apie asmeninę alaus
atributikos kolekciją, kurią kaupia nuo 2009-ųjų
metų. Tai hobio pavyzdys, kuris suteikia ne tik
malonumą, bet ir didina žinių bagažą apie renkamų
daiktų istoriją.
Antrąją pamoką vedė buvęs mokinys Arnas
Šidiškis.
Jis
papasakojo, kad
sportas vysto ir
gerina ne tik
fizines savybes,
bet ugdo valią,
psichologinį
pasirengimą,
didina
motyvaciją,
stiprina
charakterį,
leidžia geriau
pažinti save. Paaiškino, kad du dalykai yra ypač
svarbūs sportuojančiam: mityba ir poilsis bei
abiejų šių dalykų režimas. Patarė, kokio maisto
reikia vengti. Vėliau atsakė į mums rūpimus
klausimus. Pamoka baigėsi Arno žodžiais: ,,reikia
gyventi dėl savęs ir kitų“, todėl būtina rūpintis
savimi ir sportuoti. Ir tą daryti nuolat.
Trečią pamoką vedė buvęs ir esamas mokinys
Andrius Falkauskas. Jis supažindino su
kompiuterio priežiūra, jo apsauga. Papasakojo apie
asmeninį profesinį ir kūrybinį kelią. Pristatė savo
sukurtą filmą apie mokyklą, kuris buvo
filmuojamas su bepiločiu orlaiviu ,,dronu“ su
kamera.
Tokiu
būdu filmuojant
atsiveria gražus
vaizdas iš viršaus.
Ketvirtą
pamoką pradėjo
mokinių tarybos
pirmininkas
Gintautas
Kazakevičius,
kuris
dovanojo
mokytojams savo
kūrybos dainas.

Mokyklos direktorius Ramūnas Zlatkus pasveikino
mokytojus su švente ir perskaitė prezidentės Dalios
Grybauskaitės sveikinimą.
Pasidžiaugėme mokytojų pagamintu žaismingu koliažu.
Patrankos šūviu kieme užbaigėme šią įdomią šventę ir dieną.
Mieli Mokytojai,tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio
supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir
uždega jose norą dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais.
Eglė Marcinkevičienė, P16

Didelį įspūdį paliko mokytojo Ramūno Blazarėno pamoka
apie kolekcionavimą. Sužinojome ne tik apie mokytojo asmeninę
alaus atributikos kolekciją, bet daug įdomių dalykų apie
kolekcionavimą apskritai. Žmonės kolekcionuoja daiktus dėl
estetikos, pasigrožėjimo, vidinės ramybės, parodyti draugams, tai
teikia malonumo. Kai kurių daiktų kolekcionavimas reikalauja
pasidomėti ne tik daikto kilme, bet ir vietovės, iš kurios kilo
daiktas, istorija.
Sužinojome, ką reiškia tokie žodžiai, kaip: filokratija meninių, vaizdinių atvirukų kolekcionavimas; filumenija degtukų dėžučių etikečių rinkimas, kolekcionavimas, birofilija alaus atributikos (alaus kamštelių, padėkliukų alui, bokalų, taurių
ir t. t.) kolekcionavimas, numizmatika - pagalbinė ist. mokslo
šaka, tirianti monetas, jų kalimo istoriją, pinigų apyvartą ir kt.
Gytautas Kavaliauskas, E15
**********************************************************************************

Andriaus Falkausko pamokoje sužinojome ne tik apie
kompiuterio priežiūrą ir visokias
gudrybes šioje srityje, bet ir apie
įdomų,
permainingą,
pilną
ieškojimų
mūsų
mokytojo
profesinės karjeros kelią, kuris
prasidėjo nuo valytojo darbo.
Dabar Andrius yra dviejų
organizacijų vadovas, Anykščių
krašto
muziejaus
vaizdo
metraštininkas,
videostudijos
vadovas, švietimo pagalbos kompiuterininkas – inžinierius.
Diskutavome apie mūsų profesines galimybes ir integraciją į
darbo rinką, įgijus poilsio paslaugų agento specialybę.
Įdomu buvo pasižiūrėti Andriaus sukurtą filmuką apie
mokyklą, kurio veikėjai - mūsų mokyklos mokiniai.
Ramunė Vanagaitė, P16

