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Respublikinis
profesinio meistriškumo konkursas
„Jaunasis žemės ūkio technikos specialistas 2015“
Gegužės 20 dieną T 13 grupės technikos priežiūros verslo
darbuotojo specialybės mokinys Deivydas Šamšonas dalyvavo
respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Jaunasis
žemės ūkio technikos specialistas 2015 ".
Konkurso organizatorius - Alantos VŠĮ technologijos ir
verslo mokykla.
Konkurso metu dalyviai atliko dalykinį teorinių žinių
testą, suvirinimo užduotį, dvi važiavimo rungtis traktoriais
Deere6930 ir DEUTZ-FAHR AGROFARM su prikabinamu
inventoriumi.
Profesinio meistriškumo konkurse dalyvavo 27 mokiniai iš
įvairių Lietuvos profesinių mokyklų. Deivydas tokiame
konkurse dalyvavo pirmą kartą ir jam sekėsi gerai. Dalykinio
testo atlikime jo rezultatas trečias, o bendroje įskaitoje –
septintas. Už dalyvavimą respublikiniame profesinio
meistriškumo konkurse Deivydui Šamšonui įteikta padėka.
Deivydas pasakoja: „Konkursui pasiruošti man padėjo
profesijos mokytojas Bronius Budreika, esu jam už tai labai
dėkingas. Dalykinės literatūros ir naudingų patarimų suteikė
mokytojas Zenonas Grincevičius. Atrodė, kad su mano
turimomis žiniomis, pasiruošimu ir traktoriaus valdymo
įgūdžiais, galėjau pasirodyti dar geriau, bet yra kaip yra. Aš
stengiausi, bet konkursai tam ir yra, kad laimi tik vienas.
Septintas rezultatas iš 27 – visai neblogai, yra kur tobulėti“.
******************************************************************************

Gintaras Kazakevičius, 3 E14

Verslumo renginys Anykščių menų inkubatoriuje
Aristotelis teigė, kad „Geri įpročiai įgyti
jaunystėje pakeičia viską“, todėl džiaugiamės, kad
galime dalyvauti verslumo renginiuose Anykščių menų
inkubatoriuje. Paskutiniuose mokymuose, kuriuos
vedė verslininkas Žanas Gongapševas, galėjome
ugdyti asmenines savybes, kurių reikia siekiant
sėkmingos karjeros versle. Šį kartą buvo daug kalbama
apie kūrybiškumą, be kurio nesukursi jokio verslo.
Viskas prasideda nuo idėjos. Mokymo metu gavome
keletą užduočių, kur galėjome atskleisti savo
Verslumo renginyje dalyvavo pirmakursiai: Renatas
kūrybiškumą. Vienoje iš jų turėjome sugalvoti, ką
Štaras, Andrius Vilutis, Vaidas Laskauskas, Evaldas
galime padaryti iš kirvio koto, kur jį galima panaudoti.
Blažys, Gintautas Kazakevičius, Gintaras Kazakevičius,
Kvailos, juokingos ar prasmingos mintys, vis tiek
Deividas Gvozdas.
turėjome rašyti, kol išsigrynino racionaliausios idėjos.
Ž. Gongapševas pasidalino savo asmenine patirtimi, kurią įgijo besimokydamas ir kurdamas verslą, itin didelį
dėmesį skirdamas mokymuisi ir savęs tobulinimui. Ž. Gongapševas - NLP asociacijos narys, lektorius ir mentorius,
bendradarbiaujantis su jaunimo neformalaus ugdymo mokyklomis bei šalies universitetais, įvairiausių jaunimo
verslumo skatinimo ir socialinių projektų dalyvis, organizacijos "Junior Chamber International" (JCI) Lietuvoje
narys. Labai įdomu buvo pasiklausyti istorijos, kaip Žanas internete sužinojo, kad vesti seminaro į Lietuvą atvyksta
verslininkas iš Amerikos. Seminaro kaina - 1000 LT. Tiek pinigų jis neturėjo, todėl prašė darbdavio, kad jam
apmokėtų. Darbdavys, žinoma, paklausė, kodėl turėtų tą daryti. Žano atsakymas buvo toks: „Aš įgysiu daugiau
žinių, daugiau žinosiu, daugiau ir geriau padarysiu“. Darbdavys atsakė vienu žodžiu: „Gerai“. Po šių mokymų
atsirado supratimas, kad reikia pradėti kurti savo verslą. Taip buvo pradėti pardavinėti „iPhone“ dangteliai.
"Svarbu, ne kur tu mokeisi ar kas buvai, svarbu ką darai šiandien ir ką darysi rytoj", - sako Žanas
Gongapševas.

