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S v e i k i n a m e
gimusius spalio mėnesį:
T 15: Arminą Skrebūną;
V16: Ramošką Paulių;
E16: Janušį Kęstutį;
3E16: Bižį Luką;
T16: Stankevičiūtę Reginą, Skopą Roką,
Nargėlą Valentą;
3 E14, T 14: Andrių Vilutį, Marių Grižą, Tadą
Pesleką, Mindaugą Zakarą;
A16: Snukiškį Mantą, Mikoliūną Igną;
P16:
Aviltytę
Editą,
Kontrimavičiūtę
Korneliją, Periokaitę Ingą, Patumsį Povilą;
S16: Taparavičių Tomą, Tamošiūną Deividą.

S v e i k i n a m e
gimusius lapkričio mėnesį:
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Mokinių minčių perliukai
 Paskolos verslui atsirado dar tada,
kai žmonės medžiojo mamutus.
 Manoma,
kad
pirma
atsirado
Adomas, vėliau jam išėmė inkstą ir
sukūrė Ievą.
 Iš tokiu detalių, kaip motociklas ar autobusas,
galima spręsti, jog tai ne akmens amžius.
 80% avarijų padaro vyrai, nes duoda automobilio
raktelius moterims.
 Draugo negalima nupirkti, bet jį galima parduoti.
 Šiek tiek skaudu, kad mano močiutė prisimena
Smetoną, o manęs ne...

E 15: Urboną Edvardą, Kavaliauską Gytautą,  Kompiuteris leidžia išspręsti visas problemas, kurių
Kriauzą Mantą;
nebuvo iki jo atsiradimo.
T 14: Pesleką Arną;
 Eilėraštis sumaišytas su metų laikais.
3E16: Budrevičių Almantą;
P16: Zaikauską Marijų;
 Pamatėm eglę. Po ja žydėdavo grybai.
V16: Meženską Mantą;
 Antrajame eilėraščio posme vaizdas apsisuka ir
E16: Strazdą Aurimą;
grįžta į praeitį.
3E 15: Puodžiūną Aidą,
Talačką Arną.
 Och!- tarė jis laužyta lietuvių kalba.
Grupių draugai
Parengė Linas, S16
Parengė Gytautas, E15
****************************************************************************************************

UGDYMAS KARJERAI

Tęsinys (pradžia Nr. 1)
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.
Įvardink, kokioms ugdymo karjerai veikloms
Kas padėtų Tau sėkmingiau plėtoti savo karjerą –
mokykloje Tu teiktum pirmenybę:
kelti ir siekti karjeros tikslų?
Karjeros dienos - 6 ( 27 %)
Aiškesnis žinojimas, ko noriu
- 12 ( 54 %)
Karjeros plano sudarymas - 12 ( 54 %)
Gebėjimas planuoti savo veiklą - 12 ( 54 %)
Ekskursijos į organizacijas/darbo vietas - 10 ( 45 %)
Galimybė pačiam priimti sprendimus - 4 ( 18 %)
Karjeros paskaitos/seminarai - 4 ( 18 %)
Supratimas, kokie darbai bus paklausūs ateityje – 7
Karjeros informacijos suteikimas - 8 ( 36 %)
(31,5%)
Pasirenkamos karjeros pamokos - 4 ( 18 %)
Gebėjimas derinti savo mokymąsi ir laisvalaikį- 8 (36 %) Karjeros renginiai (susitikimai su aukštųjų mokyklų atstovais;
Didesnis pasitikėjimas savimi - 12 ( 54 %)
darbdaviais; žymiais žmonėmis) - 6 ( 27 %)
Savo gabumų ir stipriųjų pusių žinojimas - 8 ( 36 %)
Pagalba ieškantis savanoriškos veiklos, darbo vasaros atostogų
Supratimas, kas man gyvenime yra svarbu - 10 ( 45 %) metu - 5 (22,5 %)
Mažesnis jaudulys dėl galimų pasekmių netinkamai
Kad mokytojai supažindintų su savo dalyko pritaikymu
pasirinkus karjerą - 4 (18 %)
gyvenime - 14 ( 63 %)
Gebėjimas efektyviau mokytis - 8 ( 36 %)
Karjeros būreliai, klubai, diskusijų forumai-8 (36 %)
Gebėjimas efektyviai pristatyti save - 4 (18 %)
Konsultacijos su karjeros specialistais - 8 (36 %)
Savo asmenybės savybių žinojimas - 6 (27%)
Savęs išbandymas praktinėje veikloje - 18
Privalomos karjeros pamokos - 4 ( 18 %)

“Ažupietį” išleido: Eglė Marcinkevičienė, Laimius Morkūnas, Gytautas Kavaliauskas, Gintautas Kazakevičius,
Linas Adomonis, Greta Vaidakavičiūtė, Gintaras Kazakevičius ir Dijana Černiauskienė
http://anyksciutm.lt

