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Netradicinės pamokos
Lina Dagytė, P17

Pamokos Anykščių koplyčios ir Angelų muziejaus erdvėse
Anykščių kraštas turi be galo daug svarbių lankomų objektų, gamtinių, kultūrinių bei rekreacinių išteklių, todėl
pamokos poilsio paslaugų agento specialybės mokiniams vyksta
netradicinėse erdvėse. Anykščių rajonas turtingas savo kultūrinio
paveldo objektų, kurie svarbūs istoriniu požiūriu. Profesijos
mokytojas Rimantas Sereičikas skatina mokinius domėtis turtingu
krašto kultūros paveldu. Šį kartą rekreacijos išteklių pamokos vyko
Sakralinių menų centro Angelų muziejuje ir Anykščių koplyčioje.
Susipažinome su šių lankytinų objektų rekreaciniais ištekliais, jų
plėtote ir perspektyvomis. Angelų muziejuje šiltai sutiko parodų ir
edukacijų kuratorė Margarita Milašienė. Ji supažindino su nuostabia
muziejaus ekspozicija. Koplyčioje maloniai bendravome su Pasaulio
anykštėnų kūrybos centro vedėja Jolita Karaliene.
Pamokos patiko ne tik dėl temų aktualumo, bet ir dėl malonaus
bendravimo, netradicinių erdvių, kuriose jautėme lengvumą ir gerą
energetiką.
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Juozas Tumas, P18

Mokesčių ABC
Paskaita „Kam reikalingi mokesčiai?“
Spalio 10 d., kaip ir kasmet, mūsų mokyklos mokiniai kartu su profesijos mokytojais
dalyvavo informatyvioje paskaitoje apie mokesčius ir jų reikšmę, kuri vyko Panevėžio teritorinės mokesčių
inspekcijos Anykščių poskyryje (VMI). Mokiniams buvo atskleistos pagrindinės VMI vertybės, kokias funkcijas
atlieka VMI Lietuvoje ir Anykščių mieste, taip pat labai
informatyviai pristatytas LR mokesčių administravimo įstatymas,
skaitomas pranešimas apie mokestines prievoles. Po paskaitos
vyko aktyvi diskusija apie tai, kokios lengvatos bei pagalba būtų
teikiama mokiniams, siekiantiems užsiimti tam tikra norima
ekonominė veikla. Individuali veikla, Lietuvos biudžetas ir daug
kitų klausimų, į kuriuos šiandien buvo atsakyta Anykščių
technologijos mokyklos bendruomenei. Ar žinojote, kad VMI
administruoja net 16 mokesčių?
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Dominykas Butkus, 3E17

Sveikos gyvensenos skatinimo renginiai
Mokykloje įvyko du projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Anykščių rajono savivaldybėje“ renginiai .
Lektorius kineziterapeutas Andrius Strumila papasakojo apie fizinį aktyvumą, streso priežastis, pasekmes ir jo
įveikimo būdus. Užsiėmimo metu dalyviai atliko praktinius atsipalaidavimo pratimus. Dietistė Gabrielė Velikytė
supažindino su sveikos mitybos principais, mokinius įtraukė į diskusiją apie subalansuotą mitybą ir netinkamos
mitybos pasekmes. Vėliau mokiniai dalyvavo protų mūšyje, kuriame daugiausia klausimų apie sveiką mitybą atsakė
antrakursių komanda: Paulius, Gediminas, Arnas ir Vitalijus. Renginių metu mokiniai patobulino sveikatos
raštingumą ir pozityvius sveikos gyvensenos įgūdžius.

