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Seminaras – forumas jaunimui
Mūsų mokyklos mokinių komanda dalyvavo seminare –
Anykščių
Jaunimo
Verslumo
forume jaunimui, kuris vyko laisvalaikio ir pramogų centre Centro vadovas
Jurijus
Nikitinas
„Nykščio namai“. Renginyje buvo aptartos jaunimo veiklos supažindino su Jaunimo organizacijų
galimybės ir iššūkiai Anykščių rajone, Erasmus+ programos
veiklomis užsienyje, Lietuvoje ir konkrečiai
galimybės ir jaunimo reikalų tarybos veikla.
– Anykščiuose.
Pakvietė dalyvauti
savanoriškose veiklose ir paaiškino, kaip į
jas būtų galima įsijungti. Pranešėjas
akcentavo, kad jaunimas turėdamas laisvę
veikti, lengviau gali išreikšti ir realizuoti
save. Didėja užimtumas ir netgi mažėja
nusikalstamumas.
Jurijus Nikitinas supažindino su
galimybėmis išvykti savanoriauti į užsienį,
pasinaudojant Erasmus+ programa, taip pat
įsitraukti į rajono jaunimo veiklą, nes tik
taip galime patys priimti iššūkius ir
dalyvauti problemų sprendime.
**************************************************************************************************************************************

Savo įspūdžiais apie pirmąjį pusmetį Anykščių technologijos mokykloje
dalinasi pirmojo kurso (3VM18, 3E18, T18, P18 grupių) mokiniai.
Goda Apčinikovaitė, 3VM18: Mokykloje man sekasi
puikiai. Pasirinkau virėjos specialybę, nes ji man patinka
labiausiai. Mokykloje džiaugiuosi daugeliu dalykų: šauniais
grupės draugais, linksmais kitais bendramoksliais,
geriausiais mokytojais. Sunkiau sekasi matematika, bet kai
įdedu daugiau pastangų, tai viskas būna puiku. Mokytis
nesunku. Be to, visada šalia yra mokytojai, kurie
nesuprantantiems dar kartą paaiškina ir padeda. Tikiuosi
gero pirmo pusmečio. Šioje mokykloje pagerėjo mano
pažangumo rezultatai,
pažymiai „pakilo“ į
viršų.
Mažiau
praleidžiu
pamokų.
Mokykla – mano
antrieji
namai,
o
bendramoksliai
–
geriausi draugai. Man
čia patinka mokytis
Kornelijus Kasperūnas, T18: Pažymių atžvilgiu
mokykloje man sekasi gerai, bet nelabai patinka pasirinkta
technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybė, tačiau
nebuvo geresnio varianto. Dėl to nusivyliau. Didžiausias
mokymosi pliusas – galima išlaikyti vairavimo teises.
Apskritai, mokytis nesunku. Patinka mokytojai, bet ne visi.
Su kai kuriais malonu pabendrauti. Gaila, kad negalėjau
pasirinkti fizikos dalyko. Čia galima išmokti matematikos,
nes puiki mokytoja. Kartais nuvilia grupės draugų
nekultūringas elgesys. Nesmagu kai mokiniai savo elgesiu
„perlenkia lazdą“, taip neturėtų būti...

Aidas Ramanauskas, T18: Man patinka mokytis
Anykščių technologijos mokykloje. Pasirinkau
technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybę.
Įdomiausios profesinio mokymo pamokos, ypač patinka
pas mokytoją V. Matelį techninė braižyba ir mašinų
detalės. Sunkiau sekasi su matematika... Anksčiau
mokiausi Traupio pagrindinėje mokykloje. Dešimtoje
klasėje pamokas lankiau prastai, auklėtojai reikėjo
„kariauti“ su manimi. Čia lankau gerai, matyt, taip
veikia šios mokyklos aplinka. Kai atėjau čia mokytis,
nieko nepažinojau, o dabar jau turiu daugybę
pažįstamų. Šauni mano grupė, draugiški, linksmi ir
„prikolni“ grupės draugai. Jie manimi pasitikėjo ir
išrinko į mokinių tarybą. Gyvenu bendrabutyje. Geros
buitinės sąlygos, tik turim kambaryje problemų su
elektros
instaliacija
(dėl
buvusių
gyventojų
netvarkingumo).
Bendrabutyje
norėtųsi
papildomos
veiklos,
gal
kokių
nors
žaidimų. Smagu,
kad mokykloje
bus
įrengta
laisvalaikio
erdvė
su
žaidimais:
tenisu, oro rituliu
ir t. t.

