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Mums rašo buvę mūsų mokyklos mokiniai …………………………
Po to, kai Anykščių technologijos mokykloje
man buvo įteiktas apsaugos darbuotojo diplomas,
įsidarbinau Vilniuje. Išsijuosusi dirbu apsaugoje ir
esu labai užimta. Sveikinu būsimus apsaugos
darbuotojus ir visus mokinius bei mokytojus su
naujais mokslo metais! Linkiu kantrybės, sėkmės ir
ištvermės. Apsaugos darbuotojams patariu atidžiai
klausytis Artūro Ramoškos mokymų. Jis ypatingas
auklėtojas ir
mokytojas,
kuris
remdamasis
savo
asmenine
patirtimi
suteikia
begalę žinių
apsaugos srityje.

Nuolat ir sistemingai lankant
pamokas, galima daug ko
išmokti. Tik reikia turėti noro ir
įdėti daug pastangų. Mokslo
metų pabaigoje
pastangos ir
žinios
atsispindės
jūsų
diplomuose.
Didelis AČIŪ S17 grupės
nuostabiam auklėtojui Artūrui
Ramoškai už suteiktas žinias. Dabar jas puikiai pritaikau savo
darbe! O mokiausi aš su dideliu noru ir man sekėsi puikiai. Po
mokyklos baigimo iš karto gavau darbą apsaugos įmonėje UAB
"G4S LIETUVA" Vilniuje.
Mieli mokiniai, linkiu Jums nestokoti motyvacijos siekiant
tikslo - įgyti pasirinktą specialybę. Mokslo šaknys karčios, bet
vaisiai saldūs. Sėkmės moksluose ir puikių įvertinimų per visus
mokslo metus ir, žinoma, baigimo diplomuose!
Buvusi S 17 gr. mokinė Dovilė Katinaitė
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2018 m. birželio pabaigoje baigiau Anykščių technologijos mokyklą.
Man buvo įteiktas apsaugos darbuotojo diplomas, o liepos 1 dieną
patekau į policijos stovyklą „Kursantas savaitei“, kurią organizavo
Lietuvos policijos mokykla. Į šią stovyklą buvo atrinkti labiausiai
motyvuoti jaunuoliai-policijos rėmėjai iš 10-ties apskričių. Labai
džiaugiausi, patekusi į šią stovyklą, galimybe išbandyti savo jėgas
policijos profesijoje, nes tai mano ateities tikslas.
Stovykloje supažinome su policijos pareigūno profesija, LPM
kursantų veika, aktyviai sportavome ir turiningai leidome laisvalaikį.
Stovykloje man padėjo įgytos žinios ir gebėjimai mokantis apsaugos
darbuotojo programos: ginklo laikymas, jo ardymas, šaudymas,
saugaus elgesio taisyklės, pareigūno laikysena bei stovėsena ir t.t.
Užsiėmimų buvo daug ir įvairių: riaušių malšinimo teorija ir praktika,
naudojant specialią aprangą ir įrangą, tarnybinio automobilio
naudojimas, teisingas autoįvykio
dokumentų pildymas, įvykio vietos
apsaugojimas,
psichologinės
užduotys,
savigynos
pratimai,
taisyklingas griuvimas, patiriant
kuo mažiau sužalojimų, šaudymo
pratybos, pastato šturmas ir t. t.
Apleistame pastate, kuriame buvo
prileista dūmų, „pritaškyta kraujo“,
reikėjo gelbėti pagrobtus žmones ir
sulaikyti įtariamąjį.

Malonu, kad
stovykloje
dėstytojai
pastebėjo, kad
turiu žinių ir
gebėjimų,
kuriuos įgijau
mokantis
apsaugos
darbuotojo.
Iš mokslo metų, praleistų Anykščių
technologijos mokykloje, liko geri prisiminimai
ir vertinga patirtis. Esu dėkinga čia dirbantiems
mokytojams bei grupės auklėtojui Artūrui
Ramoškai. Ačiū Jums už suteiktas žinias ir
perduotą gyvenimišką patirtį. Besimokantiems
šioje mokykloje linkiu siekti savo tikslų.
Niekada nenusiminti ir nenuleisti rankų, jeigu
kas nors nepasiseka. Būkite atkaklūs, drąsūs ir
žingeidūs. Domėkitės savo profesija, bet
atraskit save ir išbandykit kuo daugiau sričių,
kad nesuklystumėte pasirinkdami svarbiausią
savo karjeros kryptį, kad galėtumėte dirbti su
džiaugsmu. Linkiu sėkmės ☺
Buvusi S17 gr. mokinė Monika Pavilonytė

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

Sveikiname gimusius rugsėjo mėnesį:
T 16: Tadą Urboną, Luką Žarskų;
V17: Laimutę Karosienę, Vytį Nargelą;
3E18: Arminą Jasikonį;
3VM18: Godą Apčinikovaitę;
E18: Mantą Viburį, Tomą Dambrauską.

Gerumas - tai dalykas, kurį duodame nesitikėdami
atlygio. Meilė - tai nuostabus jausmas, kuris skiria žmogų
nuo daiktų ir jį pakylėja…. Viltis - tai postūmis į priekį.
Stiprybė - gebėjimas nepasiduoti ir būti atrama kitiems.
Laimė - tai būsena, kai iš veido nedingsta šypsena...
Tegu viso šito netrūksta Jūsų gyvenime!
Grupių draugai

