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Anželika Tiutčeva, 3V 15

Tautodailės

parodoje

Kultūrinės pažintinės veiklos būrelio nariai Menų inkubatoriuje – menų
studijoje aplankė Anykščių krašto tautodailininkų parodą ir apžiūrėjo 35-ių
autorių eksponuojamus darbus. Tai margaraščiai audiniai, paveikslai,
keramika, kalvystės darbai, medžio drožiniai, karpiniai, įvairia technika
marginti margučiai. Iš viso - 200 darbų. Vienus lankytojus „užbūrė“ šiaudiniai
sodai, kitus – Marijos Mikėnienės mezginiai, Violetos Vanagienės siuviniai.
Merginos ilgiau užsibuvo prie A. Skairienės papuošalų. Parodos pabaigoje
apžiūrėjome Veronikos Limbienės tautiškus drabužius. Pirmakursės merginos
mielai fotografavosi prie žaismingų metalinių skulptūrų. Dar jos domėjosi
Velykiniais margučiais, zodiako ženklų paveikslais, atvirukais. Mokytojai
Dijanai labiausiai patiko spalvingi D. Pyragaitės keramikos dirbiniai, o
mokytoja Zita susižavėjo V. Vanagienės siuviniais. Mūsų fotografas Gintaras
užtruko prie V. Survilos medinės moters skulptūros ir ilgai ją fotografavo. Kiti
vaikinai daugiau domėjosi medžio drožiniais ir kalvystės darbais.

Smagu, kad apsilankėme
šioje parodoje, o svarbiausia, kad
visi
eksponatai
pagaminti
anykštėnų rankomis. Susžinojome,
kiek daug darbščių ir talentingų
žmonių mūsų krašte kuria tęsdami
senąsias liaudiškas tradicijas.
Išvyką į tautodailės parodą
organizavo
mokytoja
Zita
Arlauskienė.

************************************************************************************************************************************

Interviu: Kaip laikaisi, pirmakursi?

Marytė Šimkūnienė (3V 15): Man sekasi neblogai. Mokausi
virėjo specialybės su vidurinio ugdymo programa. Šiuo metu
ji yra paklausi. Man patinka gaminti maistą. Mokykloje esu
viskuo patenkinta, o ypač nuoširdžiu bendravimu,
draugiškais mokytojais. Atrodo, kad nieko netrūksta, nebent
valgykloje naujesnių įrengimų praktiniam mokymuisi ir
darbui. Bendrabutyje gyvenu gerai. Nuotaika puiki
Aidas Puodžiūnas (3E 15): Pasirinkau tarptautinių vežimų
vairuotojo ekspeditoriaus specialybę. Aš mėgstu tolimas
keliones, todėl man patraukli ši profesija. Mokykloje
jaučiuosi gerai, esu puikios nuotaikos, nieko netrūksta, o
labiausiai čia džiaugiuosi gerais mokytojais.
Arnas Talačka (3E 15): Mokykloje sekasi gerai. Pasirinkau
tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus specialybę.
Labai mėgstu keliauti, todėl ši profesija man atrodo
patraukliai. Nusivylimų mokykloje kol kas nepatyriau.
Viskas man čia gerai ir mokytis nesunku.
Gabija Daškevičiūtė (3V 15): Pasirinkau virėjo specialybę ir
man sekasi gerai. Noriu išmokti gaminti įvairiausius patiekalus.
Mokykloje nesėkmių ir nusivylimų nepatyriau. Kol kas viskas
gerai. Mokykloje yra tik vienas trūkumas – mažai gražių
vaikinų.

Lukas Balaišis (T15): Nuo pat vaikystės lankydavausi
autokroso varžybose, domėjausi autotechnika ir
mechanika, todėl pasirinkau technikos priežiūros verslo
darbuotojo specialybę. Mokytis man patinka ir nesunku.
Smagu, kad mokantis suvirinimo, galime virinti naujais
suvirinimo aparatais, nors trūksta kai kurios specialios
įrangos. Labai džiaugiuosi puikia mokyklos valgykla,
kur tokie skanūs kepsniai. Mano nuotaika gera.
Aivaras Gribulis (T15): Mokausi technikos priežiūros
verslo darbuotojo specialybės. Ją pasirinkau, nes domiuosi
technika. Taip pat baigsiu ir vidurinę mokyklą. Man
mokytis nesunku, tik norėtųsi, kad būtų daugiau
mokymosi įrangos ir suvirinimo pamokų. Būtų gerai, kad
mokykloje
vyktų daugiau
renginių.
Reikia
paminėti, kad
čia
geri
mokytojai ir
puiki
valgykla.
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Interviu: Kaip laikaisi, pirmakursi?

Kristijonas Dzencevičius (K 15): Besimokant šioje
mokykloje sekėsi įvairiai, bet artėjant praktikai ir mokslo
metų pabaigai, jaučiuosi gana laimingas, kad sėkmingai
baigiu kursą. Esu pasirinkęs kompiuterio ir organizacinės
technikos operatoriaus specialybę. Ji man pasirodė
inovatyviausia iš visų siūlomų mokymo programų, siejasi
su mano ateities planais ir veikla, susijusia su
informacinėmis technologijomis, kuria ketinu užsiimti
vėliau. Besimokydamas čia nesusidūriau su sunkumais ar
nusivylimais, gal ir buvo kokių nereikšmingų smulkmenų,
kurios dabar nesvarbios. Noriu palinkėti Anykščių
technologijos mokyklos kolektyvui aktyviai dirbti, ieškoti
inovatyvių idėjų įtraukiant naujas šiuolaikiškas mokymo
programas, turtinant praktinio mokymo bazę bei gerų
mokslo metų ateityje su būsimais mokiniais
Dileta Devenytė (3V 15): Pasirinkau perspektyvią virėjos
specialybę, tik man ji nėra labai patraukli, nes nelabai
mėgstu gaminti. Norėjau mokytis šioje mokykloje, bet
nebuvo daugiau iš ko rinktis. Mokytis man nesunku. Čia
geri ir supratingi mokytojai. Nuotaika būna ir geresnė, ir
prastesnė. Viskas būtų gerai, tik gaila, kad čia nevyksta
Šimtadieniai ir Paskutinio skambučio renginiai.
Laimius Morkūnas (3E 15): Anykščių technologijos
mokykloje man sekasi gerai. Pasirinkau tarptautinių vežimų
vairuotojo ekspeditoriaus specialybę. Mane vilioja kelionės.
Noriu įgyti specialybę ir gabenti krovinius į užsienį. Bet dar
reikia labai daug ko išmokti. Gerai, kad yra daug įdomių
dalykų, įvairių pamokų. Mokytis nėra lengva, reikia labai
daug žinių. Vieni dalykai sekasi geriau, kiti – sunkiau. Esu
savarankiškas, gyvenu mokyklos bendrabutyje. Ten turiu
viską, kas man dabar yra būtiniausia.
Lukas Švelnikas (T15): Pasirinkau technikos priežiūros
verslo darbuotojo specialybę, būsiu „tepalinis“. Patinka
būti tepaluotomis rankomis, remontuoti, patinka
autotechnika. Labiausiai galiu pasidžiaugti valgykla, nes
labai skanus maistas. Nusivylimas būtų tik toks, kad mažai
mokinių. Dar norėčiau, kad būtų daugiau suvirinimo
pamokų. Mano nuotaika mokykloje priklauso nuo mėnulio
fazės. Šiuo metu jaučiuosi nesaugus dėl kiauro stogo, gali
bet kada užkristi...
Anželika Tiutčeva (3V 15): Man sekasi puikiai. Pasirinkau
virėjo specialybę, nes perspektyvios įsidarbinimo
galimybės. Be to, man patinka gaminti. Nuotaika gera.
Mokytis patinka ir nesunku. Patinka daugelis mokytojų ir
profesionalus jų darbas. O trūkumai yra tokie: man atrodo,
kad per mažai integruojamos informacinės technologijos,
pamokose galėtų būti daugiau naudojama skaidrių ir įvairių
prezentacijų, filmų ir kitos vaizdo medžiagos.
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Dainius Liutkevičius (K15): Pasirinkau kompiuterio ir
organizacinės technikos operatoriaus specialybę. Šioje
mokykloje jau esu baigęs staliaus staklininko programą kartu
su viduriniu ugdymu. Teko šiek tiek dirbti pagal įgytą
specialybę, bet dabartinė patinka kur kas labiau. Jau susitariau,
kad galėsiu atlikti praktiką A. Deveikio individualioje
įmonėje. Mokytis man patiko. Daug ko išmokau, ypač iš
mokytojo V. Malciaus. Labiausiai patiko maketavimo dalykas.
Visi jau pažįstami mokytojai, kuriems linkiu ištvermės ir
kantrybės. Mokykloje daug teigiamų dalykų, o vienas iš jų,
kad mokiniams apmokamos kelionės išlaidos. Antrame
pusmetyje sumažėjo mokymo krūvis, o pirmame buvo itin
didelis. Kiekvieną dieną aštuonios pamokos - daugoka, bet iš
kitos pusės žiūrint, per metus galima įgyti patrauklią ir
paklausią specialybę.
Greta Vaidakavičiūtė (3V 15): Pasirinkau virėjo specialybę.
Ji man nėra labai patraukli, bet daugiau šioje mokykloje
neturėjau kito pasirinkimo. Norėtųsi, kad būtų daugiau
mokymosi programų. Mokytis nesunku, nes mokytojai puikiai
išaiškina dalykus. Tik norėtųsi, kad būtų daugiau šiuolaikiškos
įrangos, kurią būtų galima naudoti praktinių mokymų metu.
Mokykloje mane dažniausia lydi gera nuotaika, o jeigu ji būna
prastesnė, tai visada pralinksmina grupės draugai, kurie yra
labai draugiški.
Dominykas Želabis (3E 15): Mokykloje nesiseka. Esu
pasirinkęs tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus
specialybę. Ji man patraukli dėl galimybės įgyti B, C, CE
vairavimo kategorijas. Nežinau, ar sunku mokytis, nes
nesimokau. Džiaugiuosi tokiu geru dalyku šioje mokykloje,
kad penktadieniais būna tik keturios pamokos. Ko trūksta?
Trūksta WIFI. Kokios nuotaikos? Pastaruoju metu manęs
nelanko nei geros, nei blogos nuotaikos, nes aš dabar jaučiuosi
antžmogiu be emocijų...
Lina Ginietytė (K15): Pasirinkau kompiuterio ir
organizacinės technikos operatoriaus specialybę, nors ji man
neatrodė labai patraukli. Nenorėjau būti nei „furiste“, nei
viešbučio darbuotoja ar automechanike. Mokslo metų
pradžioje maniau, kad neištversiu ir išeisiu iš mokyklos.
Laikui bėgant įpratau, o dabar esu patenkinta, kad pasilikau,
nes suprantu, kad įgytos žinios man pravers ateityje.
Nesakysiu apie mokymąsi, kad buvo sunku ar lengva, o
pasakysiu taip: Aš atėjau, pamačiau, nugalėjau ir išėjau. Ir taip
kiekvieną dieną! O kitą savaitę man jau prasideda praktika,
kurią atliksiu savo mokykloje – Kavarsko daugiafunkciame
centre. Esu patenkinta, kad mokiausi Anykščių technologijos
mokykloje. Įsitraukiau į papildomą veiklą, dalyvavau
įvairiuose renginiuose, pati juos vedžiau. Įgijau naujos
patirties. Mokykloje viskas gerai. Tiesa, yra vienas pagrindinis
trūkumas – čia vyrauja tamsios spalvos (negalima taip elgtis
su vaikais). Norėtųsi daugiau šviesių ir linksmesnių spalvų.
Pats geriausias, teigiamiausias dalykas, su kuriuo čia
susidūriau – tai nuoširdus ir betarpiškas mokytojų ir mokinių
bendravimas. Kiekvieną dieną atėjusi į mokyklą pajusdavau,
kad esu čia laukiama, kad manimi čia džiaugiasi. Smagu, kad
atsižvelgiama į kiekvieno mokinio galimybes dėl važinėjimo į
namus, apmokamos kelionės išlaidos, mokama stipendija. Tai
mokiniams svarbu. Išeidama į praktiką linkiu pasiliekantiems
sėkmės, dėkoju visiems, myliu, bučiuoju. Iki
Parengė:
Dileta Devenyė, Greta Vaidakavičiūtė, Vilma Dilytė

