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Planuok karjerą atsakingai
Mokykloje apsilankė Utenos teritorinės darbo
biržos Jaunimo darbo centro skyriaus vedėja Virginija
Jaruševičiūtė, kuri jau ne pirmą kartą pristato mūsų
mokyklos
mokiniams
įsidarbinimo
galimybes
Lietuvoje bei kitose šalyse. Šiame susitikime
specialistė supažindino su darbo rinkos prognoze 2015
m. ir „Įsidarbinimo galimybių barometru 2015 m.“ Po
trumpo pristatymo mokiniai dalyvavo protų mūšyje,
kuriame pasiskirstę į komandas rungėsi ir atsakinėjo į
„suktus“ klausimus apie profesijas. Mokiniai turėjo
žinoti tokias keistas ir retas profesijas, kaip geriatras,
vargonų derintojas, dezodorantų testuotojas, viešbučių
lovų šildytojas, samdomas giminaitis (Kinijoje), baldų
testuotojas ir kt. Susumavus šešių komandų rezultatus,
paaiškėjo, kad proto mūšyje geriausiai sekėsi vienai iš
pirmojo kurso komandų, kurią sudarė mokiniai: Lukas
Puodžiūnas, Nerijus Gribauskas, Ernestas Andrikonis,
Mantas Miliūnas ir Domas Babickas. .

Susitikimas su Jaunimo darbo centro atstove ne
tik supažindino su įsidarbinimo galimybėmis, bet ir
praplėtė mokinių akiratį apie mažai žinomas
profesijas. Renginio pabaigoje Virginija mokiniams
palinkėjo rasti savo tikrąjį kelią gyvenime.
********************************************************************************
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„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2015‘‘

Jau šeštą kartą Lietuvoje organizuota „Veiksmo
savaitė BE PATYČIŲ“. Šiais metais daugiau
dėmesio skirta elektroninėms patyčioms. Mokykloje
apsilankė policijos pareigūnai ir kartu su mokiniais
žiūrėjo meninį filmą, diskutavo apie galimas patyčias
socialiniuose
tinkluose.
Sparčiai
populiarėja
bendravimas SMS žinutėmis ir internete, į
elektroninę erdvę persikelia ir viena iš patyčių formų
– elektroninės patyčios. Tai yra agresyvus ir tyčinis
elgesys, kuris vyksta virtualioje erdvėje. Skriaudėjai
aiškindami savo poelgius sako, kad jie nieko blogo
nenorėjo ar tiesiog juokavo, tačiau patyčios tai nėra
tas pats kaip humoras. Kai norima pajuokauti,

linksma
būna
visiems,
patyčių
atveju –
vienam ar
net
keliems
asmenims
yra skaudu
ir liūdna.
Todėl renginio metu buvo verta prisiminti, kas yra
draugiškas ir pagarbus bendravimas ne tik bendraujant
tarpusavyje realiame gyvenime mokykloje, šeimoje, bet
ir elektroninėje erdvėje.
Policijos pareigūnų iniciatyva mokykloje buvo
išrinkti draugiškiausi pirmojo ir antrojo kurso mokiniai.
Jais tapo Linas Adomonis (T13) ir Domas Babickas
(3E14).
Pareigūnai išreiškė viltį, kad tokie susitikimai
priverčia susimąstyti ir skatina būti geresnius,
draugiškesnius, jautresnius...

