2017 m. sausis

Anykščių technologijos mokykla

Nr. 159 (5)
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Respublikinis konkursas „Verslo žinios karjeros sėkmei 4“
Sausio 26 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriuje įvyko respublikinis
profesinių mokyklų mokinių ekonomikos ir verslo žinių konkursas „Verslo žinios karjeros sėkmei 4“,
kuriame dalyvavo mūsų mokyklos P16 grupės mokinė Edita Aviltytė ir V16 grupės mokinys Paulius Pakalnis.
Kviečiame susipažinti su Editos įspūdžiais iš konkurso.
Edita Aviltytė, P16:
Su
Pauliumi
buvome
pakviesti
dalyvauti
respublikiniame konkurse ir
išmėginti savo jėgas bei
patikrinti ekonomikos ir verslo
žinias. Esu dalyvavusi ne
viename konkurse, bet šis buvo
vienas įsimintiniausių dėl savo programos ir įdomios veiklos,
gražaus sutikimo ir dėmesio kiekvienam dalyviui. Konkursas
prasidėjo atidarymu, kuriame skambėjo saksofono muzika,
dalyvius sveikino Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras
Valkiūnas, kiti svečiai bei mokyklos šeimininkai. Atidarymo Po tokios smagios ir nuotaikingos konkurso
metu man teko ekspromtu dalyvauti žodiniame konkurse, pradžios, surimtėjome ir išsiskirstėme į dvi
kuriame gavus tam tikrą raidę, reikėjo pasakyti žodį, susijusį su klases spręsti ekonomikos testo ir uždavinių.
verslumu, o po to jį apibūdinti. Man teko raidė „M“ ir pirmiausia Lengva, kaip maniau iš pradžių, nebuvo.
į galvą atėjo žodis „maksimumas“, todėl pasakiau: „Linkiu Sunkiausiai sekėsi skaičiavimų užduotys, o
visiems siekti maksimumo. Tiek gyvenime, tiek mažuose testas buvo nesunkus. Teste buvo ir ne
konkursuose, nes maži dalykai yra didelių pradžia“. Kiti dalyviai „ekonominių“ klausimų, kuriems atsakyti
minėjo bendravimą, teisybę, verslumą, o meras, kuriam atiteko reikėjo ne tik loginio mąstymo, bet ir
„C“ raidė – cementą. Jis palinkėjo visiems gyvenimo pagrindo, šmaikštumo. Po testo buvome pavaišinti
pietumis, o vėliau susiskirstėme pagal
tokio tvirto kaip cementas.
mokymo įstaigas ir kompiuteriu atlikome
komandinę užduotį. Kiekviena komanda
sukūrė reklaminį plakatą tema „Konkursas
„Verslo žinios karjeros sėkmei“ ir išsprendė
ekonominį kryžiažodį. Vėliau laukė trumpas
protų mūšis ir prizai. Komisijai aptarus ir
susumavus rezultatus, susirinkome salėje, kur
buvo paskelbti konkurso nugalėtojai. Nors mes
su Pauliumi prizinių vietų nelaimėjome, tačiau
gavome padėkas ir atminimo suvenyrus, kaip
ir visi konkurso dalyviai. Esame patenkinti,
kad dalyvavom konkurse, pasitikrinom savo
ekonomikos ir verslumo žinias, gerai
praleidome laiką. Smagu, kad dalyvauti mus
paskatino, padėjo pasirengti ir lydėjo į
konkursą
profesijos
mokytoja
Aušra
Petrauskienė. Gera buvo pasisvečiuoti kitoje
profesinėje mokykloje, įdomu buvo ją
apžiūrėti,
smagu
pabendrauti
su
bendraamžiais, tačiau labai gera sugrįžti į savo
mokyklą Anykščiuose

