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Kaip laikaisi, pirmakursi?
Prabėgo trys 2016 – 2017 mokslo metų mėnesiai. Šiame numeryje supažindiname su
pirmakursių (T16, 3V16, 3E16 gr.) įspūdžiais apie mokslo metų pradžią.
Regina Stankevičiūtė, T16: Man sekasi gerai. Pasirinkau technikos priežiūros verslo
darbuotojo specialybę. Nuo vaikystės mane domina technika ir jos veikimo principai.
Mokykloje viskas gerai, draugiška aplinka, linksmi bendramoksliai. Mokytis nėra sunku.
Gyvenu bendrabutyje ir gyventi ten man smagu. Geros sąlygos, neturiu jokių trūkumų.
Pastaruoju metu mokykloje esu laiminga ir daug juokiuosi
Neringa Kostia, 3E16: Mokykloje sekasi gerai, jokių neigiamų emocijų. Pasirinkau
tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus mokymo programą, nes patinka vairuoti,
įdomus darbas, daug keliaujama. Dar man patinka kita profesija, kurią galima įgyti baigus 12
klasių, tai apsaugos darbuotojas. Viskas mokykloje gerai, nuotaikos puikios.
Aistė Stalnionytė, 3V16: Sekasi viskas gerai. Pasirinkau virėjos specialybę, išmoksiu
gaminti maistą. Man mokykloje viskas gerai, nes čia visi draugiški, nieko netrūksta.
Apskritai, labai gera, nes artėja šventės
Rokas Skopas, T16: Man mokykloje sekasi Pasirinkau technikos priežiūros verslo
darbuotojo specialybę, nes ji man labiausiai patiko iš visų mokykloje rengiamų specialybių.
Labiausiai džiugina, kad nesunku mokytis, o penktadieniais tik keturios pamokos. Mokykloje
nusivylimų dar nepatyriau. Vienas nesmagumas, kad per pietų pertrauką nuo 11.30 val.
valgykloje susirenka ne tik mokiniai ir mokytojai, bet pašaliniai žmonės, kurie, kaip parašyta
ant durų, turėtų valgyti nuo 12. 15. Mokiniams reikia ilgai laukti eilėje. Norėtųsi, kad per
pertraukas būtų galima kuo nors užsiimti, nes nėra ką veikti. Nepaisant to, mokykloje mano
nuotaika gera!!!
Tadas Urbonas, T16: Sekasi neblogai, pasirinkau technikos priežiūros verslo darbuotojo
specialybę, nes man prie širdies tai, kas susiję su automobiliais. Tai kelias į mano svajonę.
Galiu pasidžiaugti tuo, kad esu maždaug trečias klasėje pagal įvertinimus. Pažymiai daug
geresni nei buvo Jono Biliūno gimnazijoje. Čia mažiau mokinių, mažiau darbo, bet tik kai
kuriose pamokose. Labiausiai patinka mokytis suvirinimo pas mokytoją V. Povilavičių. Taip
pat patinka kelių eismo taisyklių pamokos pas mokytoją V. Skairį. Jis yra labai malonus
žmogus, gerai išmoko, nenaudoja pykčio, nors kai kas kvailioja. Nusivylimai tokie, kad
pamokų krūvis nevienodas, kai kurie mokytojai tikrai griežti. Dažnas triukšmas, nes mokytojai
negali suvaldyti kai kurių asmenų. Per pertraukas pasidaro nuobodu, reiktų kažkokią veiklą
sukurti. Kai kurie mokytojai elgiasi griežtai, kai kuriems visiškai niekas nerūpi. Norėtųsi kad
kitokios būtų kūno kultūros pamokos, o mokytojas taikytų ramesnius kai kurių mokinių
tramdymo būdus. Dar blogai, jog pirmame aukšte (koridoriuje ir kabinetuose) yra šalta, o
reikia nusirengti striukes. Mokykloje trūksta drausmės ir tvarkos. Kai kuriose pamokose,
tiesiog pasaka mokytis, bet kai kuriose panašu į košmarą. Šiaip nuobodoka. Mano nuomone,
reikia daugiau gyvybės, daugiau tolerancijos bei mažiau patyčių.
Dovilė Lapūnaitė, 3V16: Pasirinkau virėjos specialybę, nes man patinka gaminti. Noriu
išmokti daugiau. Mokykloje man patinka. Labiausiai mėgstu specialybės pamokas. Draugiški
ir linkę padėti bei patarti mokytojai. Mokytis nesunku. Mokama stipendija. Apmokamos
kelionės išlaidos. Skanus ir pigus maistas valgykloje.
Povilas Kavaliauskas, T16: Pasirinkau technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybę.
Nesigailiu savo pasirinkimo. Mokytis būtų nesunku, tik aš pritingiu. Reikės pasistengti, nes
reikia įgyti specialybę. Gera mokyklos valgykla, galima pavalgyti už vieną eurą. Man patinka
mokytis Anykščių technologijos mokykloje.
Ignas Kontrimavičius, T16: Mokykloje sekasi gerai. Esu pasirinkęs technikos priežiūros
verslo darbuotojo specialybę. Nuo vaikystės domiuosi technika, dirbu tėvų ūkyje. Taigi, ši
specialybė man labai patinka ir yra naudinga. Geriausiai sekasi matematika ir suvirinimo
darbai. Labai gerai, kad yra suvirinimo dalykas, nes ši profesija itin paklausi darbo rinkoje.
Sunkiau sekasi lietuvių kalba, čia reikės daugiau padirbėti. Mokykloje geri, bendraujantys ir
padedantys mokytis mokytojai. Stipendija? Ji ne itin džiugina, reikia kelti mokymosi vidurkį ir
siekti didesnės. Puiku, kad apmokamos kelionės išlaidos, o valgykloje skanus ir pigus
maistas.
Parengė Regina Stankevičiūtė, T16

