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SUSIPAŽINK SU PROFESIJA
Birželio mėnesį mūsų mokykla kaip partnerė jau antrą
kartą dalyvavo Lietuvos darbo biržos vykdomame projekte
„Pasitikėk savimi“. Tema – „Susipažink su profesija“. Projektą
finansuoja ES socialinis fondas. Jo tikslas: kartu su
nevyriausybinėmis organizacijomis skatinti jaunimo integraciją
į darbo rinką ar švietimo sistemą teikiant socialinės
reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas.
Šis projektas įgyvendinamas 15-oje Lietuvos miestų. Projekto
veikla suteikia galimybę jauniems žmonėms labiau pažinti save,
susipažinti su darbo rinkoje paklausiomis ir mūsų mokykloje
rengiamomis virėjo, tarptautinių vežimų ekspeditoriaus ir
Su medkirčio profesija supažindina mokytojas
Vytautas Povilavičius
medkirčio profesijomis.
Projekte dalyvavo 16 – 25 metų jaunuoliai, kurie
nedirba, nesimoko ir nedalyvauja aktyviose darbo rinkos
priemonėse.
Su aukščiau minėtų specialybių mokymo
programomis,
įsidarbinimo
galimybėmis
jaunuolius
supažindino mūsų mokyklos direktorius R. Zlatkus ir
mokytojai: Z. Arlauskienė, A. Petrauskienė, R. Nikiforavičienė,
D. Černiauskienė, V. Matelis, V. Povilavičius. Projekto
dalyviai dalyvavo teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose bei
lankėsi įmonėse, kur galėjo dar artimiau susipažinti su virėjo,
Susitikimas su Troškūnų girininkijos girininku
tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus ir medkirčio
Audriumi Kusta
profesijomis.
Jaunuolius kiekvieną dieną į užsiėmimus lydėjo Anykščių
darbo biržos specialistė Karolina Pržialgauskytė. Ji pati
nestokoja geros nuotaikos, entuziazmo ir pozityvaus paožiūrio į
naujoves, tuo užkrėsdama ir savo globotinius, kad jie
nepritrūktų teigiamos motyvacijos, gerų
norų ir pastangų įsilieti į darbo rinką.
Projekto dalyviams buvo įteikti
pažymėjimai, patvirtinantys mokymų
išklausymą
ir
susipažinimą
su
Projekto dalyviai susipažino su miško tvarkymo technika,
profesijomis.
apsilankė arboretume – kolekcinių augalų sklype
Jaunuoliams suteikta galimybė
įgyti norimą profesiją arba per remiamo
įdarbinimo
priemones
susirasti
darbą. Dažniausiai reikia labai nedaug –
tik laiku suteikti jaunam žmogui
reikiamą informaciją ir į aplinkui
vykstančius gyvenimiškus procesus jis
pažvelgs kitomis akimis.
***************************************************************************************************************************************************************

SVEIKINAME GIMUSIUS BIRŽELIO MĖNESĮ

T 13: Vytenį Niaurą;
T 14: Egidijų Subačių;
3T 12: Ernestą Zikarą;
E 13: Tadą Luščiauską, Arną Budrį,
Jogelą Simą, Peliaką Marių, Jaunių
Martinonį, Justiną Žitkevičių, Mantą
Banį, Domantą Mačionį;
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Nematuokite savo gyvenimo kelio
vien laimėjimais – nereikšmingais ar labai
svarbiais… Geriau plačiai atmerkite akis ir
branginkite viską, kas pasitaikė tame
kelyje. Gėrėkitės gėlėmis, kurios auga, kad
pradžiugintų Jus. Mėgaukitės saulėtekiu,
džiaukitės vaikų juoku, lietumi ir
paukščiais. Įsileiskite visa tai į savo
širdį… Nėra kelio į laimę, laimė ir yra
kelias. Su gimtadieniu!
Grupių drauai

