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UGDYMAS KARJERAI
Rokas Skopas, T 14

Karjeros
T16, 3E16 ir 3V16
grupių
mokiniai
dalyvavo
ugdymo
karjerai užsiėmime
„Karjeros
palanavimas“,
kuriame
stebėjo
video filmus, aptarė pagrindinius karjeros žingsnius: savęs
pažinimą, karjeros pažinimą, planavimą ir įgyvendinimą.
Atlikome užduotį „Trys norai auksinei žuvelei“. Kai
kurie grupės draugai dalinosi savo tikslais ir svajonėmis su
bendraminčiais, o kai kurie savo norus laikė paslaptyje.

planavimas
Aptarus ateities planus, žiūrėjome motyvacinius video
apie žmones, kurie labai atkakliai siekė savo tikslų. Vėliau
pildėme karjeros planus, kuriuose planavome ateities veiklas,
numatėme ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, peržvelgėme
savo vertybes,interesus ir gebėjimus.
Užsiėmimo pabaigoje vykdėme komandinio darbo testą
„Nulipdyk senį besmegenį“. Paaiškėjo, kas moka geriausiai
bendradarbiauti ir dirbti komandoje, nebijo sušalti, sušlapti
rankų ir būti apmėtytiems sniego gniūžtėmis antrakursių
„palaikymo komandos“. Tai: Aistė, Gita, Neringa, Eimantas,
Lukas V. Ir Lukas Ž.
Karjeros valandėlę vedė mokytoja Dijana Černiauskienė.
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Dileta Devenytė, 3V15

Projekto „Atrask save“ dalyviai
susipažino su mūsų mokykloje rengiamomis profesinio mokymo programomis
Projekto „Atrask save“, kurį vykdo Lietuvos darbo birža, tikslas – sumažinti
nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus
jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo
priemones.
Jaunuoliai susipažino su mūsų mokykloje vykdomomis profesinio mokymo
programomis: virėjo, viešbučio darbuotojo, apsaugos darbuotojo, automechaniko,
technikos priežiūros verslo darbuotojo, tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus,
kompiuterio tinklų derintojo, poilsio paslaugų agento. Svečiai susipažino su
mokymosi sąlygomis, bendravo su profesijos mokytojais, apžiūrėjo mokymosi bazę,
dalyvavo protų mūšyje „Pažink profesiją“.
Konkursas vyko etapais. Pirmame etape
svečiai susiskirstė į dvi komandas „Proto
bokštai“ ir „Pirma vieta“ ir atsakė į 10
klausimų pastabumui patikrinti. Antrame
etape – užduotys apie profesijas.

Trečiame – praktiniai darbai: stalo
serviravimas, apsaugininko darbo
priemonių parinkimas. Ketvirtasis
etapas
–
linksmiausias
ir
šmaikščiausias – „sukti“ klausimai
atsipalaidavimui. Svečiai buvo geros
nuotaikos, aktyviai dalyvavo konkurse
ir buvo apdovanoti saldžiais virėjų
grupės kepiniais.
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Eglė Marcinkevičienė, P16

Švento Mato bažnyčioje
Poilsio paslaugų agento P16
grupės mokiniai aktyviai tęsia poilsio
ir
turizmo
objektų
apžiūrą.
Aplankėme Ankyščių šv. Mato
evangelisto bažnyčią. Mus pasitiko gidė, kuri
papasakojo apie bažnyčią, supažindino su jos
istorija, architektūros stiliumi, parodė
patalpas, vitražus, apžvalgos aikštelę.
1899–1909 m. pastatyta dabartinė mūrinė
neogotikinė, bazilikinė, stačiakampio plano
dvibokštė
bažnyčia. Šventoriaus tvora
akmenų mūro. Čia apžiūrėjome Kryžiaus kelio stočių
koplytėles. Tai kruopštus skluptoriaus darbas, kuris ypač
tiksliai perteikė žmonių emocijas.

Anykščių
bažnyčia
yra
aukščiausia Lietuvoje bažnyčia. Jos
aukštis 79 metrai. 2012 m.
bažnyčios bokšte buvo įrengta
apžvalgos aikštelė. Į ją pakilome
186-iais metaliniais laiptais. Kartais
stablelėdami tarpinėse aikštelėse
paskaityti informacinių stendų. Pakilę į viršų žvalgėmės po
Anykščių panoramą. Taip pat apžiūrėjome tris didelius bažnyčios
varpus. Bažnyčioje žavėjomės spalvingais vitražais, pamatėme
įspūdingą medinį altorių, senąją klausyklą, vargonus.
Ekskursija, kurią organizavo profesijos mokytojas Rimantas
Sereičikas, buvo naudinga ir įdomi tiek istorinėmis žiniomis, tiek
architektūros ir stiliaus pristatymu, tiek religinių tradicijų žiniomis.

