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Kokią karjerą įsivaizduoja 
mokiniai?

Rasa GEDVILAITĖ

Karjera, sava ateitimi besidomintys Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo 
mokymo centro mokiniai penktadienį su Centro karjeros koordinatore 
Anžela Daugaliene vyko į atvirą pamoką VšĮ Kretingos technologijos ir 
verslo mokykloje. Ten jie turėjo galimybę susipažinti su profesijos galimy-
bėmis ir prisiliesti prie galbūt ateities profesijos.

Jaunimo klasių devintokai 
ir dešimtokai dalyvavo atviroje 
pamokoje „Etnografi niai patie-
kalai“ ir patys galėjo išsikepti 
biskvitinį obuolių pyragą. Jie 
prie arbatos puodelio diskutavo 
apie karjeros galimybes, dalinosi 
mintimis apie savo ateitį ir koks 
darbas juos pačius labiau viliotų.

Kaip žinia, kiekviena profesi-
ja reikalauja tam tikrų asmeninių 
ir pasirengimo savybių. Apie jas 
taip pat mokiniai kalbėjo, daug 
informacijos sužinojo iš moky-

tojų lūpų.
Su virėjo profesija supažindi-

no maisto gaminimo vyr. profe-
sijos mokytoja Irena Petrutienė ir 
barmenologijos mokytoja, mais-
to skyriaus vedėja Rita Andri-
jauskienė. Kretingos technologi-
jos ir verslo mokyklos karjeros 
koordinatorė Aušra Grikštaitė 
taip pat parodė fi lmuotą medžia-
gą apie savo mokyklą, dėstytojus, 
pristatė esamas ir dar tik planuo-
jamas mokyklos profesijas.

Po pamokos Centro mokiniai 

praplėtė savo akiratį, džiaugėsi 
galėję sužinoti galimos karjeros 
galimybes, pasidalino savo min-
timis su bendraklasiais ir moky-
tojais. 

Šį penktadienį Centro moki-
niai su karjeros koordinatore A. 
Daugaliene vyks į Vilniuje vyk-
siančią „Litexpo“ parodą „Studi-
jos 2013“. Čia bus pateikta infor-
macija apie profesinį mokymą, 
studijas Lietuvoje ir užsienyje, 
karjeros planavimą, verslumo 
skatinimą.

 Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro mokiniai dalyvavo atviroje pamokoje „Etnografi niai patiekalai“.

Savaitgalį – smurto protrūkis
Pernai Kretingos rajone už-

registruoti 47 pranešimai apie 
smurtą artimoje aplinkoje, pra-
dėti 33 ikiteisminiai tyrimai, 14 
atvejų ikiteisminius tyrimus atsi-
sakyta pradėti.  

Išrinktas gražiausiai 
rašančių pedagogų 

dešimtukas
 Ne vienas gali paprieštarauti: kam ta daili, 

lygiomis, įskaitomomis raidėmis rašysena, jei 
šiandien didžioji dalis išsilavinusių ar besilavi-
nančių žmonių turi pagalbininką – kompiuterį? 
Jame – dešimtys šrift o pavyzdžių ne tik dalyki-
niam dokumentui parengti, bet ir sveikinimo ar 
užuojautos tekstui sukurti. Taip. Tačiau gyveni-
me pasitaiko šimtai situacijų, kai ne kompiute-
riu tekstą renki, o turi rašyti ranka kaip kažkada 
buvai išmokytas.

Ar internetas mums yra 
draugiškas?

Rasa GEDVILAITĖ

Internetas nėra draugiškas, jei nesaugiai juo naudosimės, – tokią išvadą 
vakar galėjo padaryti keturių didžiųjų šalies miestų mokiniai, mokytojai 
ir tėvai. Taip visi kartu paminėjo jau 10-ąjį kartą surengtą Tarptautinę 
Saugesnio interneto dieną. Šių metų dienos tema – „Teisės ir atsakomybė 
internete“, šūkis – „Junkis pagarbiai ir atsakingai“. Transliacijos vyko iš 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių, aktyviai forume dalyvavo ir kre-
tingiškiai.

Klaipėdos apskrityje užregis-
truota 990 pranešimų apie smur-
tą artimoje aplinkoje, pradėti 537 
ikiteisminiai tyrimai, 349 atvejais 
pradėti tyrimą atsisakyta.

„Švyturio“ inf.  

Lenta nuo interneto 
skiriasi

Kaip žinia, ne visi tinkamai 
įvertina interneto keliamas grės-
mes, tačiau esama jau daug atve-
jų, kai būtent internete paviešin-
tos asmeninio gyvenimo detalės 
sužlugdė ne vieną žmogų, o kur 
dar sukčiavimo atvejai.

Laidų vedėjas, muzikantas 
Arnoldas Lukošius tiesiogiai iš 
Vilniaus pasakojo apie didžiau-
sius pavojus, slypinčius inter-
nete. „Penki didžiausi pavojai, 
kuriuos žmonės kelia interne-
tui ir tau, yra tokie: kenkėjiškos 
programos, duomenų ir pinigų 
vagystės, netinkamas turinys ir 
pavojinga informacija, iškry-

pėlių bei nusikaltėlių vilionės, 
žeminimas bei virtualus perse-
kiojimas“, – sakė jis. A. Lukošius 
pateikė pavyzdį, kaip paauglė 
mergaitė, tapusi paviešinimo 
auka, nusižudė: „Trylikametė 
mergaitė buvo priversta parody-
ti savo krūtis, ši medžiaga buvo 
išplatinta internete, iš jos baisiai 
tyčiojosi. O po dviejų mėnesių 
ji mirė. Keista, bet net ir po jos 
mirties žeminimai nesibaigė, 
„Facebook“ profi lyje ir toliau 
visokiais būdais ji buvo niekina-
ma, netgi rašoma, jog „taip tau 
ir reikia“. Ką tai parodo?“.

Žymus laidų vedėjas pateikė 
daug fi lmuotų pavyzdžių, kurie 
parodo, kokią galią, ir dažniau-
siai neigiamą, turi viešas tyčio-

jimasis iš žmonių, dažniausiai 
paaugliško amžiaus. „Žodžiai 
žudo. Jei jie galėtų tiesiogiai nu-
žudyti, tuomet kas būtų. Reikia 
prisiminti, jog žodžiai turi pase-
kmes, – įspėjo jis susirinkusiuo-
sius. – Pavyzdžiui, kuo skiriasi 
lenta nuo interneto? Iš lentos 
skelbimą ar nuotrauką galima 
išimti, ją pašalinti, o iš interneto 
ją išėmus, neaišku, ar ji vėl ne-
atsiras. Internete visa tai galima 
dalintis, komentuoti, nebegali 
atsiimti atgal“.

Sudaro jūrą
Kaip teigė A. Lukošius, pasa-

kodamas apie save, net ir drau-

(Nukelta į 6 p.)

Ar tuomet netenka teisintis, 
kad rankraštis nedailus ir sun-
kiai įskaitomas? Gal tada susi-
mąstai, jog neturėjai reiklių tė-
velių, kurie, ypač mamos, būtų 
domėjęsi tavo dailyraščiu? O gal 
nebuvo įkvepiančio mokytojo 
pavyzdžio? Čia jau sutiksite, kad 
mokytojas turi būti pavyzdys. 
Mokytojo braižas – tarsi vizitinė 
kortelė, kurią perduodi moki-
niui, jo tėvams, kolegoms. Ir ne 
kompiuteriui ar daug rašyti pa-
reikalavusiems studijų metams 
„suversi kaltę“, kad  nebemoki 
lygiom, taisyklingom lietuviš-
kom raidėm rašyti...

Kretingos rajono pedago-
gų švietimo centro darbuotojos 
kartu su iniciatyvių pedagogų 
klubo „Idėja“ nariais organizavo 
pilietinę akciją – skatino ugdy-
mo įstaigų darbuotojus dalyvau-
ti Nacionaliniame Vinco Kudir-
kos (Lietuvos himno autorius 
V. Kudirka labai dailiai rašė)  
dailyraščio konkurse „Rašom!“ 
Žinojome, kad kiekvienoje 
bendruomenėje dirba dešimtys 
dailios rašysenos atstovų, kurių 
darbai puošia mokyklų stendus 
ir patraukia užsukusio į moky-
klą akį. Siekėme išaiškinti, kurie 
jų – tikriausi rašysenos meistrai? 
Kas bus jais pripažinti ir pelnys 
šį titulą?                                

Kiekviena ugdymo įstaiga į 
rajoninį etapą pasiūlė ne po vie-

ną dalyvį. Daugiausiai gražiai 
rašančių pedagogų dirba Jurgio 
Pabrėžos ir Salantų gimnazijose 
– pakviesta į konkursą buvo net 
po dešimt atstovų. Iš viso tikė-
jomės sulaukti per 70 dalyvių, 
deja... Kam gripas, kam darbai 
mokykloje sutrukdė, o gal buvo 
ir kaip mokinių, ranka numoju-
sių: „tai nėra būtina, kam man 
ta garbė...“ Sulaukėme beveik 
trisdešimties – pilnas Jurgio 

Dailyraščio konkurse dalyvavo 30 rajono pedagogų.

Originaliausiu pripažintas darbas 
– Rasa Griškevičienė tekstą „su-
guldė“ į mokyklinį varpelį.     

(Nukelta į 6 p.)
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gams, viešoje erdvėje, rizikuoji, 
jog informacija, visos tavo pa-
slaptys nutekės ir taps viešos. 
„Mano dukra taip pat man sako, 
jog bendrauja tik su draugais, 
bet juk tie draugai turi ir kitus 
draugus, kurie gali viską sužino-
ti. Saugokit savo slaptažodžius 
ir prisiminkit, jog chamizmas ir 
įžeidimai niekada nėra juokin-
ga, drąsu ar garbinga. Jei mano-
te, kad prisipažindami, jog jus 
skriaudžia, tampate skundikais, 
jūs esate labai klaidinami. Mūsų 
visuomenėje paplitusi nuomo-
nė, jog skundikai yra blogis, bet 
šiuo atveju tai savęs gelbėjimas“, 
– pasakojo A. Lukošius.  

Jo teigimu, svarbu prisiminti, 
jog kiekvienas mūsų komentaras 
gali skaudinti žmogų, nesvarbu, 
kas jis bebūtų, už kiekvienos 
nuotraukos slepiasi gyvas žmo-
gus. „Kiekvienas žmogus sudaro 
jūrą, kuri yra didelis internetas“, 
– pastebėjo jis.

Forumo metu buvo pateik-
ta daug pavyzdžių, kaip tėvams 
apsaugoti vaikus nuo interneto, 
kartais, ne paslaptis, būtent su 
pačių vaikų pagalba, kurie ge-
riau išmano internetinėje erdvė-
je. Mokiniai visi drauge disku-
tavo temomis, kurias suvaidino 
forumo teatras, kaip išvengti 
patyčių ir jų viešinimo interne-
te, kaip apsiginti ir kas labiausiai 
kaltas dėl viešų žeminimų.

Minima nuo 2006 metų
Tarptautinė saugesnio inter-

neto diena įsteigta Europos ko-

Pabrėžos gimnazijos kabinetas 
prigužėjo. Susirinkusiuosius 
pasveikino Kretingos savivaldy-
bės Tarybos sekretorė Laimutė 
Dieliautaitė, Kretingos rajono 
pedagogų švietimo centro di-
rektorė Adelė Mazeliauskienė, 

Išrinktas gražiausiai rašančių 
pedagogų dešimtukas

Ar internetas mums 
yra draugiškas?

misijos iniciatyva. Pirmą kartą 
Europoje ji paminėta 2004 m.

Lietuvoje Tarptautinė sau-
gesnio interneto diena pirmą 
kartą buvo paminėta 2006 m. 
vasario 7 d.

Saugumo paskaitą tą dieną 
visuomenei skaitė patys moks-
leiviai. Jie pristatė interneto 
naudą, jaunimo ypač pamėgtas 
bendravimo priemones – inter-
neto dienoraščius, interneto po-
kalbių svetaines ir programas.

Ši diena skirta informuoti ir 
tėvus, ir vaikus apie interneto 
naudą ir kartu internete slypin-
čius pavojus. Tėvai skatinami 
atkreipti dėmesį į pavojus, kurie 
tyko jų vaikų internete (por-
nografi ja, pedofi lija, rasinės ir 
tautinės nesantaikos kurstymas, 
asmeninių duomenų rinkimas), 
taip pat paskatinti juos domėtis 
interneto naujovėmis, galimy-
bėmis.

Saugesnio interneto progra-
ma Europos Sąjungos šalyse 
įgyvendinama nuo 1999 metų. 
Laimėjus Europos Komisijos 
skelbtą konkursą, Lietuvoje 
šią programą įgyvendina „Bitė 
Lietuva“ kartu su Švietimo ir 
mokslo ministerija bei Socia-
linių ir psichologinių paslaugų 
centru.

2005 m. vasarą atidaryta 
švietėjiška interneto svetainė, 
informuojanti apie interneto 
pavojus – draugiškasinternetas.
lt. Joje žmonės taip pat skati-
nami pranešti apie internete 
pastebėtą pavojingą ir nelegalią 
informaciją (prieštaraujančią 
Lietuvos teisės aktams).

gimnazijos direktorė Biruta  Mi-
kienė. Joms, kurių pačių rašy-
senos pavyzdinės, teko garbė ir 
atsakomybė išrinkti gražiausios 
rašysenos meistrus.

Akademinė valanda netruko 
prabėgti, ir kelios dešimtys lapų 
su kruopščiai perrašytu tekstu 

pasukti galvas, kol išrinko dar 
septynis autorius, gavusius pa-
skatinamuosius prizus ir paten-
kančius į gražiausiai rašančių 
rajone pedagogų dešimtuką. 
Tai: Pranciškonų gimnazijos 
mokytoja Janina Tutinienė, Jo-
kūbavo A. Stulginskio pagrindi-
nės mokyklos mokytojos Renata 
Bumblienė ir Vaidota Vaišienė, 
lopšelio – darželio „Žilvitis“ 
auklėtoja Birutė Perkumienė, 
Jurgio Pabrėžos gimnazijos at-
stovės Dalė Povilaitienė ir Rima 
Ramoškienė bei Vydmantų vi-
durinės mokyklos mokytoja Vil-
ma Petrošienė.

Už paramą organizuojant 
renginį nuoširdžiai dėkojame 
verslininkui, VšĮ „Kretingos 
maistas“ vadovui Irmantui Nor-
kui.

Dėkojame visiems, daly-
vavusiems pilietinėje akcijoje 
– nepabūgusiems viešai paro-
dyti, kad dailiai, taisyklingai ra-
šyti nepamiršome. Visų dalyvių 
darbai išsiųsti į Lietuvių kalbos 
institutą ir dalyvaus dailyraščio 
konkurso respublikiniame eta-
pe. Atvykęs fotografas ir vieną, 
ir kitą darbelį skubėjo įamžinti 
– jie atrodė lyg mažyčiai meno 
kūriniai... Norėtųsi juos rodyti 
visuomenei – jie alsuoja šiluma 
ir subtilumu, tai ne šaltos kom-
piuterio išspaustos raidės.

Birutė TINGINIENĖ
„Idėjos“ klubo prezidentė

mini parodai iš-
sirikiavo ant di-
rektorės Birutos 
Mikienės darbo 
stalo. Dėl aukš-
čiausių nomina-
cijų vertintojai 
buvo vieningi 
– trys darbeliai 
iš visų išsiskyrė. 
Pirmiausia visų 
dėmesį patraukė 
Jurgio Pabrėžos 
gimnazijos psi-
chologės Daivos 
Martinkuvienės 
dailyraštis – jai 
pripažinta pirma 
vieta. Savo origi-
nalumu išsiskyrė 
Vydmantų vidu-
rinės mokyklos 

matematikos mokytojos Rasos 
Griškevičienės tekstas, sugulęs 
į mokyklinį varpelį – jai atiteko 
antra vieta. Trečią vietą laimėjo 
VšĮ technologijos ir verslo mo-
kyklos pedagogė Onutė Latvie-
nė. Nuo šiol apie jų gebėjimus 
liudys Kretingos rajono PŠC 
pažymos. 

Vertintojams ilgiau teko 

Nedaug trūko, kad į dailiausiai rašančiųjų dešim-
tuką patektų ir vienintelis konkurse dalyvavęs vy-
ras – Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinės moky-
klos mokytojas Kęstutis Valiukas. 

Konkurso nugalėtojos (iš kairės) Rasa Griškevičienė, Daiva Martinkuvienė ir Ona Latvienė. 

Darbus vertino „Idėjos“ klubo prezidentė Birutė Tinginienė, J. Pabrėžos 
gimnazijos direktorė Biruta Mikienė, Kretingos pedagogų švietimo cen-
tro direktorė Adelė Mazeliauskienė ir rajono savivaldybės Tarybos sekre-
torė Laimutė Dieliautaitė. G. Maciaus nuotr.G. Maciaus nuotr.
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