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UGDYMAS KARJERAI
Supažindiname su ugdymo karjerai tyrimo rezultatais.
Apklausoje dalyvavo 22 mokiniai (3E 16, 3V 16, T16 gr.).
Tikslas: ištirti pirmojo kurso mokinių poreikį, nuostatas bei informacijos lygį ugdymo
karjerai srityje.
Ar žinai, kokia veikla užsiimsi baigęs(usi) mokyklą?
Kol kas nežinau – 5 (22,5%)
Renkuosi iš kelių skirtingų variantų – 4
(18%)
Daugmaž žinau – 11 (49,5 %)
Tvirtai žinau – 2 ( 9 %)

Su kokiais sunkumais susiduri planuodamas savo ateitį?
Man mokykla nepadeda apsispręsti - 2 ( 9 %)
Nežinau, kur galėčiau save realizuoti - 10 ( 45 %)
Sunku planuoti savo ateitį - 10 ( 45 %)
Neturiu rimtų sunkumų - 7 (31,5 %)
Per mažai pažįstu save (dar gerai nežinau, ko noriu, ką galiu,
kas man svarbu) - 10 ( 45 %)
Turiu daug pasirinkimų, bet negaliu išsirinkti geriausio - 10 (45%)

Ką planuoji veikti baigęs(-usi) mokyklą?
Mokysiuos - 5 (22,5%)
Kas daro didžiausią įtaką Tavo ateities planams?
Dirbsiu - 13 (58,5%)
Apsisprendžiu pats - 16 ( 72 %)
Savanoriausiu - 1 (4,5 %)
Šeima - 12 ( 54 %)
Nesu apsisprendęs(-usi) – 1 (4,5 %)
Mokykla - 8 ( 36 %)
Važiuosiu į užsienį studijuoti - 1 (4,5 %)
Draugai - 8 ( 36 %)
Važiuosiu į užsienį dirbti – 1 (4,5 %)
Mokymosi rezultatai - 2 ( 9 %)
Kiti variantai – mokysiuos ir dirbsiu – jei
Šeimos tradicijos - 1 (4,5 %)
nepavyks įsidarbinti, mokysiuos – 1(4,5 %)
Klausimyno apibendrinimo tęsinys kitame numeryje.
************************************************************************************************

S v e i k i n a m e

gimusius

rugsėjo

mėnesį:

T15, 3V15, 3E15: Viburį
Mantą,
Adomonį
Luką,
Daškevičiūtę Gabiją;
E 15: Bertą Paškevičiūtę;
S16: Stalionį Audrių
K 16: Falkauską Andrių, Samulytę Dovilę,
Evaldą Jukonį, Nargelą Vytį;
V 16: Kalibotaitę Agnę, Smalską Armantą;
T 16: Urboną Tadą, Luką Žarskų;
P16: Ingelevičienę Modestą, Siniakovienę
Gintarę;
A16: Kaupelį Ernestą; E16: Goštautą Tomą;
3 E14, T 14: Gintarą Kazakevičių, Gintautą
Kazakevičių, Arminą Jasikonį, Evaldą Blažį,
Dovydą Gvozdą.
Niekada neužgniaužkite savyje gero žodžio,
nenuleiskite nuoširdaus žvilgsnio, nepaslėpkite
šypsnio – kartais labai daug prarandame mažai
beturėdami. Su Gimimo diena!
Grupių draugai
Parengė Regina S. , T16

Auksinės
mokytojų mintys
 Nevalgyk nuo peilio, būsi piktas – gerai
žinomas posakis. Bet kartais aš žiūriu ir
galvoju, nuo kokio kirvio jus maitino? (Maisto
ruošimo technologija)
 Gera mergina tikrai niekada nepasakys ,,Visi
vyrai vienodi‘‘ Tiesiog, jei ji gera, ji jokiu būdu
negali jų visų pažinoti. (Šeimos etika)
 Nereikia badyti į mane pirštais, jei aš jums
nepatinku. Geriau bakstelėkite sau į akį, kad
manęs nematytumėte. (??????)
 Visada šypsokis - gyvenimą prailginsi, draugus
pralinksminsi,
priešus
panervinsi,
bendradarbius paerzinsi. (Profesinė etika)
 Jei jūs į puodelį pamiršote įdėti arbatos pakelį,
įpylėte vandens ir vis tiek išėjo arbata, matyt,
pats
metas
išsiplauti
puodelį.
(Maisto ruošimo technologija)
 Jeigu jums užtenka pinigų, vadinasi,
trūksta vaizduotės! (Ekonomikos ir
verslo pagrindai)
Parengė Linas Adomonis, S16
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