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Direktorius Ramūnas Zlatkus spaudė “kolegai direktoriui” Renaldui Puinauskui ranką ir dėkojo mokiniams
už iniciatyvą, nuoširdžias pastangas ir darbą organizuojant savivaldos dieną.
Galutinis tradicinis šventės akcentas – trys šūviai iš tautodailininko, mokytojo Broniaus Budreikos patrankos.

Savivaldos diena – tai galimybė artimiau
susipažinti su mokytojo profesija, patobulinti
bendravimo, komandinio darbo įgūdžius,
suprasti, kaip svarbu būti atsakingam, kantriam,
rūpestingam, empatiškam, supratingam. Tokias
savo mokytojų savybes kiekvieną dieną matome
mokykloje. Kasdieną susiduriame su savo
mokytojais ne tik kaip dalykų specialistais, bet ir
padėjėjais, bičiuliais, žmonėmis, kurie įkvepia
ieškoti atsakymų. Savivaldos diena – puiki
proga padėkoti jiems už tai☺

Mokinių, buvusių mokytojais, pastebėjimai:
Dominykas Butkus (3E17): Pavadavau lietuvių
kalbos mokytoją ir pavaduotoją ugdymui. Manau,
kad pamokas sekėsi pravesti puikiai, mokiniai
buvo drausmingi bei dirbo. Mano manymu,
mokytojo darbas yra sunkus, nes reikalauja didelio
susikaupimo ir kantrybės. Tokio darbo nuolat
dirbti negalėčiau, nes man būtų nuobodu. O mūsų
mokyklos pedagogus per pirmąjį mokslo metų
mėnesį pažįstu kaip be galo dėmesingus ir
rūpestingus.
Justinas
Budrevičius
(3E17):
Vedžiau
ekonomikos pamokas. Manau, kad mokytojo
darbas yra nelengvas. Tai priklauso ir nuo dėstomo
dalyko, ir nuo mokinių. Šioje mokykloje man
patinka visi pedagogai, o mums, mokiniams,
tereikia tik noro mokytis. Pats mokytoju
nenorėčiau būti, nes neturėčiau tiek kantrybės. Be
to, jau esu pasirinkęs man patinkančią profesiją.
Mantas Keraitis (3E17): Vedžiau teisės pagrindų
pamokas ir pavadavau mokytoją Neldą Jovaišienę.
Man atrodo, kad viskas praėjo puikiai. O apie
mokytojo darbą manau, kad jis yra sunkus, nes
reikia “šaltų” nervų. Šios mokyklos mokytojai yra Vitalijus Bartkus (3E17): Pavadavau ekonomikos
bendraujantys ir labai supratingi. Mokytoju būti mokytoją. Sekėsi neblogai. Mokiniai buvo drausmingi.
Manau, kad mokytojo darbas nėra labai sunkus.
nenorėčiau, nes jau žinau, ko sieksiu ateityje.
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Renaldas Puinauskas (3E17): Pavadavau direktorių ir
automobilių sandaros mokytoją. Pamokas sekėsi vesti
neblogai, o ir mokiniai buvo drausmingi. Nors buvo
sunkių mometų, bet, manau, savivaldos diena pavyko.
Apie mokytojo darbą manau, kad jis yra sunkus. Aš pats
mokytoju būti negalėčiau, nes neužtektų tam valios,
kokią turi šios mokyklos mokytojai. Visi jie puikūs
pedagogai. Linkiu jiems sėkmės☺
Edvinas Paulauskas (T17): vedžiau ekonomikos
pamokas, sekėsi gerai, grupė nedidelė. Nelaikau
mokytojo darbo sunkiu. Pats mokytoju būti nenorėčiau,
nes mažas atlyginimas ir, apskritai, neįdomus darbas.
Jonas Apeikis (T17): Vedžiau teisės pagrindų
pamokas. Viskas praėjo gerai, bet mokytoju nenorėčiau
dirbti, nes man toks darbas nepatiktų - yra sunkus ir
reikalauja labai daug kantrybės.
Deividas Veikšra (T17): Pavyko gerai pravesti
pamokas pirmojo ir antrojo kurso mokiniams, bet aš tai
tokio darbo nenorėčiau, nes sunku: reikia ne tik mokyti,
bet dar ir drausminti mokinius.
Nojus
Banevičius
(T17):
Pavadavau
anglų kalbos mokytoją.
Viskas pasisekė. Man
atrodo, kad mokytojo
darbas nesunkus, bet
jam reikia kantrybės.
To linkiu Anykščių
technologijos
mokyklos mokytojams.
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Mokyklos svečiai susipažino su profesinio mokymo programomis
Rugsėjo mėnesį mokykloje įvyko du ugdymo karjerai renginiai. Apsilankė Anykščių Antano Baranausko
pagrindinės mokyklos devintokai ir Lietuvos darbo biržos vykdomo jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės
intervencijos projekto „Atrask save“ dalyviai – Kupiškio rajono jaunuoliai. Vizito metu svečiai susipažino su
mūsų mokykloje vykdomomis profesinio mokymo programomis ir mokymosi sąlygomis, o kupiškėnai dalyvavo
protų mūšyje apie Anykščių kraštą bei praktiniame maisto dekoravimo užsiėmime: gamino gulbes iš obuolių.

