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Anykščių technologijos mokykla
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„Daug ką išbandžiau, daug ką išmokau. Supratau, kurie darbai man tinka ir patinka,
o kurių nenorėčiau dirbti. Taip pat susipažinau su nuostabiu kolektyvu, kurio dauguma – jaunimas”, pasakoja Edita Aviltytė.
Edita Aviltytė, VM18

Draugiškas darbo kolektyvas – didelė jėga ir palaikymas
Anykščių technologijos mokykloje įgijau poilsio paslaugų agento
specialybę. Mokykloje mokytis nebuvo sunku, tačiau labiausiai įsiminė
patys mokytojai. Galbūt dėl mažo mokinių skaičiaus kiekvienam mokiniui
skiriamas dėmesys, pagalba. Tokių draugiškų ir nuoširdžių mokytojų dar
neteko sutikti. Jų dėka čia besimokydama įgijau daugiau pasitikėjimo, drąsos
bendrauti su kitais žmonėmis, o tai ypač pravertė naujame darbe. Dvejų
metų mokymasis tikrai neprailgo. Net nepastebėjau, kai atėjo metas atlikti
praktiką. Šiai profesijai, mano manymu, viešbutis ,,Nykščio namai” kuo
puikiausiai tiko. Teko išbandyti ir kambarinės darbus, ir administratorės
kėdėje pasėdėti. Daug ką išbandžiau, daug ką išmokau. Supratau, kurie
darbai man tinka ir patinka, o kurių nenorėčiau dirbti. Taip pat susipažinau
su nuostabiu kolektyvu, kurio dauguma - jaunimas. Visi labai draugiški,
paslaugūs, mėgstantys pajuokauti, o būnant kartu nesijaučia skirstymo pagal
rangus: su aukštesnes pareigas užimančiu asmeniu gali kalbėtis tarsi su
bičiuliu. Ypač tai pasimatė, kai visas ,,Nykščio namų” kolektyvas, nepaisant
užimamų pareigų, sumanė spalio viduryje palydėti vasarą drauge. Visi
norintys važiuoti į žygį gavo dviračius. Aštuoniolikos žmonių grupė
patraukė Lajų tako link. Važiuoti mišku buvo smagu, nešalta, oras tiesiog
puikus. Kiekvienas važiavo pagal savo tempą. Sustojome pailsėti, atsigerti,
užvalgyti, nusifotografuoti ir pasukome atgal miesto link. Šį kartą sustojome
Dainuvos slėnyje, po to - prie užtvankos. Apvažiavome miesto parką ir
grįžome atgal į ,,Nykščio namus”. Taip jau sutapo, kad tą dieną buvo ,,Boso
diena”, todėl pasveikinome savo vadovus. Vakare viešbučio kiemelyje buvo
kepami šašlykai. Susėdome prie stalo, kalbėjomės, juokavom, klausėmės
muzikos. Aš ilgai neužsibuvau, bet kiti vakarojo iki vidurnakčio.
Tokių
susibūrimų
metu
darbuotojai vienas kitą daug
geriau
pažįsta,
dingsta
įtampa,
žmonės
atsipalaiduoja ir parodo savo
tikruosius veidus. Apie darbą
ar problemas niekas beveik ir
nekalba. Jei tik pasitaikys
galimybė, ateityje dalyvausiu
ir kituose susibūrimuose, nes
tai labai gera patirtis ir
kasdienybės praskaidrinimas.
Darbas yra neatsiejama
gyvenimo dalis, bet ne visi
randa sau tinkantį. Tačiau
puikus kolektyvas gali iš
dalies pataisyti situaciją, nes
dirbti
su
gerais
bendradarbiais yra daug
lengviau ir maloniau.
“Nykščio namų” kolektyvas vasaros palydėtuvėse
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