2016 m. gruodis

Anykščių technologijos mokykla

Sveikiname gimusius gruodžio
mėnesį
A16: Arną Kamarovą,
Luką Goštautą;
S16: Smalskį Giedrių,
Žilviną Petniūną, Justą
Vernicką,
Romualdą
Bartaševičių;
T14: Nojų Noviką;
E16: Paulių Bartulį, Eimantą Putrimą, Justą
Židonį, Aivarą Juknonį;
P16: Liną Ginietytę, Vilmą Buivydienę,
Giedrę Palubinskaitę;
K16: Šarūną Juknonį;
3V16: Dovilę Lapūnaitę;
V16: Rūtą Daukšienę;
T16: Povilą Kavaliauską.
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j u o k a i...

Mergina žiūri į veidrodį ir sako:
Kam gi tas grožis atiteks?
O mama iš virtuvės šaukia:
Duok, dieve, jam sveikatos,
jėgų ir kantrybės!
******************************

- Vakar vakarėlyje susipažinau su mergina ir mes vienas
kitam iš karto pradėjome sakyti „tu“.
- Kaip, nejaugi nuo pirmų žodžių?
- Taip, ji man iškart pasakė: „Eik tu žinai kur...“
******************************

- Dukrele, kada mesi rūkyti?
- Tėti, kai pastosiu, tai ir mesiu.
- Rūkyk, dukrele, rūkyk...
******************************

Vieną gražią dieną vaikinas paklausė merginos:
Ar tekėsi už manęs?
Mergina:
Ne.
Po šio atsakymo vaikinas ilgai ir laimingai gyveno.
******************************

Kad ir kas buvo
Mokytojas bara vėluojantį mokinį:
praeityje, geriausia visuomet laukia – Na ir kur tu buvai? Pamoka prasidėjo prieš pusvalandį!
ateityje. Su gimtadieniu
– Žmogus gatvėje pametė 50 eurų…
Grupių draugai

– Ir tu padėjai jam jų ieškoti?, – apsidžiaugia mokytojas.

– Ne, stovėjau ant banknoto, kol jis nuėjo.
Parengė Linas A., S16
**************************************************************************************************

Parengė Gytautas, E16

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.
Pažymėk žemiau išvardintas ugdymo karjerai veiklas, kiek jos yra arba būtų naudingos:

eiklos

Veiklos
Privalomos karjeros pamokos
Pasirenkamos karjeros pamokos
Karjeros būreliai, klubai, diskusijų forumai
Karjeros paskaitos/seminarai
Karjeros dienos
Konsultacijos su karjeros specialistais
Mokytojai supažindina su dalyko pritaikymu gyvenime
Savęs išbandymas praktinėje veikloje
Ekskursijos į organizacijas/darbo vietas
Karjeros plano sudarymas
Karjeros renginiai (susitikimai su aukštųjų mokyklų,
kolegijų atstovais; darbdaviais; žymiais žmonėmis)
Savanoriškos veiklos

Visai
Beveik
Truputį
nenaudinga nenaudinga naudinga
2 (9 %)
2 (9 %)
8 (36 %)
2 (9 %)
4 (18 %)
8 (36 %)
3 (9 %)
2 (9 %) 11 (49,5 %)
3 (13,5 %) 3 (13,5 %) 8 (36 %)
0
3 (13,5 %) 9 (40,5 %)
0
2 (9 %)
8 (36 %)
0
2 (9 %)
6 (27 %)
0
2 (9 %)
2 (9 %)
2 (9 %)
2 (9 %)
6 (27 %)
0
2 (9 %)
10 (45 %)
1 (4,5 %)
1 (4,5 %)
6 (27 %)
0

6 ( 27 %)

10 ( 45 %)

Labai
naudinga
10 (45 %)
8 (36 %)
6 (27 %)
8 (36 %)
10 (45 %)
12 (54 %)
14 (63 %)
18 (81 %)
12 (54 %)
10 (45 %)
14 (63 %)
8 ( 36 %)
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