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Kaip laikaisi, pirmakursi?__
Tęsiame pirmakursių atsiliepimus apie mokyklą. Poilsio paslaugų agento (P16 gr.) interviu.
Eglė, P16: Anykščių technologijos mokykla yra vieta, kurioje
sudarytos geros sąlygos mokymuisi, gyvenimui bendrabutyje,
maitinimuisi.
Pasirinkau šią mokyklą, nes girdėjau palankius
atsiliepimus. Sužinojau apie naują Poilsio paslaugų agento
specialybę. Paskaičius programą pamaniau, kad norėčiau
mokytis šios specialybės, tobulinti žinias, pritaikyti jas
būsimame darbe. Įgijus šią specialybę, turėsiu didesnį
pasirinkimą ieškodama darbo vietos. Poilsio paslaugų agento
specialybė tuo ir yra universali, kad ją galima plačiai
pritaikyti.
Mokykloje jauki aplinka, darnus mokytojų kolektyvas.
Vyksta įdomūs renginiai. Man įsimintiniausi - Mokytojų
diena ir Tolerancijos diena.
Kaip ir kiekvienam žmogui, mokykloje dienų būna
visokių: ir ,,saulėtų“ ir ,,debesuotų“. Kiekvienas yra
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individualus. Mokslo metų pradžioje visiems reikia įprasti
prie naujų sąlygų, kitokio režimo, naujo ritmo.
Pamokų ruoša nesame apkrauti. Bendrabutyje sąlygos tikrai
geros. Mokykloje ir bendrabutyje nieko netrūksta, telieka tik
mokytis. Man patinka mokytis Darbo bei Civilinę saugą.
Viskas aišku, kartu mokomės ir išmokstame pamokoje. Daug
įdomesnės pamokos, kai demonstruojamos skaidrės ar kita
vaizdo medžiaga, kai yra galimybė naudotis kompiuterių
klase ir mokytis ten.
Ačiū už galimybę susipažinti su Anykščių muziejais,
istorinėmis vietomis. Galime plėsti akiratį ir panaudoti žinias
būsimame darbe. Ačiū mokytojams, kurie stengiasi ne tik
suteikti žinių, bet ir rasti kontaktą su mokiniais, lyg būtumėm
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viena šeima. Ačiū Auklėtojai.
Edita, P16: Sekasi puikiai! Pasirinkau poilsio paslaugų
agento specialybę ir dar nė karto nenusivyliau. Džiaugiuosi
turėdama galimybę praktinių užsiėmimų metu aplankyti
žymiausias Anykščių krašto vietas, susipažinti su naujais
žmonėmis, mokytojais.
Smagu, kad jau greitai pradėsiu mokytis vairuoti.
Mokyklos dėka keliauju link savo svajonės Kiekvieną
dieną mokykloje matau malonius mokytojus, gerus
pažįstamus bei savo draugą, tai dar labiau motyvuoja lankyti
pamokas. Mokytis sekasi labai gerai, galima siekti aukštesnių
rezultatų. Jaučiuosi laiminga mokydamasi toje pačioje
mokykloje su savo draugu.
Kalbant apie trūkumus, norėtųsi, kad būtų geresnis
lankomumas, nes didesnėje kompanijoje būtų įdomiau ir
smagiau mokytis. Bet yra kaip yra, ir aš jaučiuosi laiminga
Lina, P16: Praėjusias metais mokykloje įgijau kompiuterio
tinklų derintojo specialybę, o šiais pasirinkau poilsio
paslaugų agento. Mokytis, kaip ir praėjusiais metais,
nesunku: atėjau, pamačiau, nugalėjau! Specialybė ypač įdomi
tuo, kad daug sužinome apie lankytinus kultūrinius objektus.
Mokykloje geri ir linksmi mokytojai, besistengiantys suprasti
ir padėti. Linksmesnė ir gausesnė grupė. Ir šiaip, mokykloje
viskas gerai, smagu ir malonu čia ateiti
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