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MOKSLO IR ŽINIŲ DIENOS ŠVENTĖ
Vytautas Rutkauskas, T 14

Greta Vaidakavičiūtė, 3V 15

Mokytojo dienos šventė

Tarptautinei mokytojų dienai
skirtas renginys
Mokykloje paminėta Tarptautinė Mokytojo diena.

Dėkodami už begalinę kantrybę, pasiaukojimą ir meilę,
mokytojus pasveikino mokiniai: „Be mokytojų kilnaus darbo
pasaulis nebūtų toks gražus, turtingas ir padorus. Mokytojai
– mylintys, rūpestingi, išmintingi bei kantrūs – buvo, yra ir
visuomet bus reikalingi”.
Mokyklos direktorius
Ramūnas
Zlatkus
palinkėjo
kolegoms
gražios
šventės
ir
profesinės sėkmės.
Originaliausias
šventės akcentas - du
patrankos
šūviai
iš
ilgamečio
mokyklos
mokytojo
Broniaus
Budreikos
patrankos.
Vienas – už Anykščių
technologijos mokyklos
mokytojus, kitas – už
mokinius.
Mokytojus
pasveikino ir sužavėjo
savo muzikine dovana
grupė “Bejausmiai”. Tai
nauja, dar tik savo
muzikinę
karjerą
pradedanti grupė, kurioje
muzikuoja
du
mūsų
mokyklos mokiniai broliai
Gintaras ir Gintautas bei jų
draugas
Antanas.
Gintautas groja gitara ir
dainuoja, o Gintaras yra
grupės
prodiuseris,
Antanas – vokalas.
Šventę
inicijavo
Kultūrinės veiklos būrelis
(vadovė Z. Arlauskienė).

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų
mokyklos Šokio teatre spalio 5 d. įvyko
Tarptautinei mokytojų dienai skirtas iškilmingas
renginys, kuriame dalyvavo Seimo pirmininkė
Loreta Graužinienė, švietimo ir mokslo ministrė
Audronė Pitrėnienė. Buvo pagerbti geriausi
mokytojai iš 60-ies savivaldybių ir įteikta Meilės
Lukšienės premija išrinktai laureatei – socialinei
pedagogei Kristinai Stankutei-Matei. Meilės
Lukšienės premiją 2010 metais įsteigė Švietimo ir
mokslo ministerija. Ji gali būti teikiama
pedagogams (ne vyresniems nei 35 m.) už
demokratiškumo,
bendruomeniškumo,
pilietiškumo,
tautiškumo,
humanizmo
ir
kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą.
"Mokytojai turi būti be galo atsidavę savo
darbui, kad galėtų prisiimti tokią didelę
atsakomybę - ugdyti jaunąjį Lietuvos pilietį, - sakė
švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė. - Labai
gerai žinau, ką reiškia iš šeimos pavogtas vakaras,
kai praleidi jį su savo mokiniais. Dirbant
mokykloje išnyksta riba tarp savo ir kitų šeimų
vaikų, nes visi jie tampa savais ir pačiais
brangiausiais. Dėkoju visiems šalies mokytojams
už nuoširdų ir sunkų darbą".
Renginyje dalyvavo mūsų mokyklos
profesijos mokytojos Rima Nikiforavičienė ir
Aušra Petrauskienė.
Dalyviams koncertavo M. K. Čiurlionio
menų mokyklos auklėtiniai. Šventę organizavo
Švietimo ir mokslo ministerija ir Nacionalinė M.
K. Čiurlionio menų mokykla.
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