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Laikraštis paremtas tikrais faktais, leidžiamas nuo 1997 m.

Praktikantai sugrįžo iš praktikos
Praktikos
vadovė
Rima
Nikiforavičienė informavo, kad 20152016 m. m. į praktika įvairiose įmonėse,
įstaigose, akcinėse ir
individualiose
bendrovėse, ūkiuose,
saugos tarnybose buvo
išleisti devynių grupių
mokiniai. Iš viso: 113.

Tarptautinių vežimų ekspeditoriaus
praktiką atliko 36 mokiniai, apsaugos
darbuotojo – 9 mokiniai, virėjo – 18
mokinių, automobilių mechaniko – 14
mokinių, kompiuterio ir organizacinės
technikos operatoriaus – 14 mokinių,
technikos priežiūros verslo darbuotojo
– 12 mokinių.
Praktika atlikta sėkmingai ir šiuo metu mokykloje vyksta asmens
įgytų kompetencijų vertinimas. Gavę teigiamus įvertinimus, mokiniai
gaus profesinio mokymo diplomus.
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PIRMAKURSIŲ
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Besibaigiant mokslo metams
Greta Vaidakavičiūtė, 3V 15: Pirmieji mokslo metai šioje
mokykloje praėjo sklandžiai ir greitai. Esu pasirinkusi virėjos
specialybę. Mokslas sekėsi pakankamai gerai. Nepatiko tik
tai, kad mokslo metai labai ilgi. Vasaros atostogas pradėsiu
dirbdama, jeigu tik pavyks gauti darbą.
Laimis Morkūnas, 3E 15: Man mokslo metai praėjo
puikiai.
Mokausi
tarptautinių
vežimų
vairuotojo
ekspeditoriaus specialybės. Dėl savo pasirinkimo nesigailiu,
nes mokytis patinka. Labiausiai sekėsi specialybės dalykų
pamokos, mažiau – lietuvių kalba ir matematika. Vasaros
atostogų metu planuoju dirbti ir padėti namuose. Didžiausias
antrojo kurso siekis – išlaikyti brandos egzaminus.
Gabija Daškevičiūtė, 3V 15: Pirmasis kursas besimokant
virėjos specialybės praėjo puikiai. Esu patenkinta savo
pasirinkimu ir manau, kad jis teisingas. Patinka mokytis
visus dalykus. Visi jie sekasi gerai. Vasarą važiuosiu
padirbėti į užsienį. Antrame kurse tikiuosi gerai išlaikyti
brandos egzaminus ir sėkmingai baigti 12 klasių.

Dileta Devenytė, 3V 15: Pirmieji mokslo metai
praėjo visai gerai. Kadangi nesusidarė kitos
specialybės grupė, mokausi virėjos specialybės.
Mokytis man patinka, o labiausiai praktinio mokymo
pamokos. Viskas gerai, tik nelabai žavi ilgi mokslo
metai. Mokytis reikia visą birželį, atostogų mažai
lieka. Kaip praleisiu kitą vasaros dalį dar nežinau, nes
nemėgstu planuoti į priekį.
Arminas Skrebūnas, T 14: Man patiko mokytis
pirmame kurse. Jis buvo gana sėkmingas. Kadangi
domiuosi technika, tai esu pasirinkęs technikos
priežiūros verslo darbuotojo specialybę. Geriausiai
sekėsi mokytis specialybės dalykus pas mokytoją
Bronių Bačiulį, o sunkiausia – matematika. Antrame
kurse labiausiai noriu išlaikyti traktoriaus teises ir
brandos egzaminus, o dar vėliau – gauti profesinio
mokymo diplomą. Vasaros atostogų metu dirbsiu pas
ūkininką, žemės ūkio darbai man gerai pažįstami, aš
jų nevengiu ir sugebu užsidirbti pats.

