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Anykščių technologijos mokykla

Jūratė Dagytė, P18: Mokausi poilsio paslaugų agento
specialybės, kurią pasirinkau vedina savo asmeninių savybių
ir atsižvelgdama į laikytus istorijos ir geografijos egzaminus.
Kadangi esu iš Kamajų, Antano Strazdo gimnazijos atėjau su
gausiu žinių bagažu, drąsiai galiu pasakyti, kad man čia
mokytis lengva ir gera. Šioje mokykloje ne tik mokausi, bet ir
dalyvauju įvairiose veiklose: priklausau mokyklos mokinių
tarybai (esu jos sekretorė), bendradarbiauju mokyklos
laikraštyje ,,Ažupietis" - renku medžiagą, rašau straipsnius ir
žinutes, dalyvauju kiekviename renginyje. Man patinka, kaip
mokytojai motyvuoja mokinius mokytis ir kelia jų savivertę.
Rugsėjį pradėjau mokytis specialybės užsienio (rusų) kalbos.
Mokytoja Dijana, norėdama sužinoti mūsų gabumus ir pakelti
mokymosi motyvaciją, pradėjo nuo ilgiausio programos
žodžio «достопримeчатeльности». Aš jį žinojau ir galvojau,
kad tai nieko ypatingo, bet mokytoja mus skatino ir drąsino
sakydama, kad įveikus ilgiausią žodį, visi kiti „pasiduos“
lengviau. Taip ir yra. Čia visi mokytojai geranoriški, o
besimokantys mokykloje mokiniai noriai mezga ryšius,
bendrauja, pažįsta vieni kitus. Pertraukų metu dažnai tenka
nueiti į 24 kabinetą išgerti kavos ar arbatos, o ten jau surandu
dalį bendraujančių bendramokslių. Man patinka mokyklos
bendrabutis, valgykloje skanus maistas, mokykloje kiekvieną
mėnesį mokama stipendija, autobusų stotis netoli nuo
mokyklos. Labiausiai erzina kaupti ir klijuoti kelionės
bilietukus. Reikia itin kruopščiai juos sutvarkyti, nesumaišyti
krypčių, datų, o svarbiausia – tiksliai apskaičiuoti kiek eurų
esi „išvažinėjęs“, nes jei suklysi, tai gali patirti nuostolių.

Tadas Budnikas (T18): Mokykloje man sekasi gerai. Esu
pasirinkęs sau patinkančią technikos priežiūros verslo
darbuotojo specialybę. Mano nuomone, tai labai gera,
perspektyvi ir daug privalumų turinti specialybė. Labai
malonūs mokytojai. Įdomu mokytis, nes mokausi tai, kas man
patinka – tai specialybės dalykai. Domiuosi pasirinkta
profesija, stengiuosi, kiek tik įmanoma, kuo daugiau išmokti.
Savo ateitį noriu susieti su technikos priežiūra ir remontu.
Labiau sekasi profesinio mokymo dalykai. Sunkiau matematika, lietuvių kalba, bet verta pasistengti ir įgyti
vidurinį išsilavinimą.
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Airidas Lapinskas, T18: Mokykloje man sekasi labai
gerai. Pasirinkau technikos priežiūros verslo darbuotojo
specialybę. Mane domina mechanika, todėl ši profesija
traukia. Noriu išmokti remontuoti automobilius ir apie juos
kuo daugiau išmanyti. Mokytis mokykloje nesunku. Labai
gerai, kad neužduoda namų darbų. Viską darome
mokykloje. Tikiuosi, kad pirmas pusmetis bus sėkmingas.
Mokykloje mano nuotaika dažniausiai gera. Kartais
nusibosta pamokos, būna sunku jas visas išbūti. Dar
blogai, kad pietų pertrauka tokia ilga – 45 minutės. Nėra
ką veikti taip ilgai. Tačiau galima pasidžiaugti tuo, kad
mokykloje greitai bus įrengtos poilsio ir laisvalaikio
erdvės, kur bus galima žaisti stalo žaidimus. Mano
manymu, tai yra nuostabu!
Viktoras Kurkis, T18: Mokykloje jaučiuosi neutraliai.
Mokausi technikos
priežiūros
verslo
darbuotojo
specialybės. Patinka
technika. Norėčiau
ateityje dirbti pagal
specialybę,
bet
nežinau,
ar
sugebėsiu. Mokytis
nėra taip lengva, kaip
atrodė iš pradžių. Dabar daug teorijos, kituose kursuose
bus daugiau praktikos. Didžiausias tikslas – išsilaikyti
vairavimo „B“ kategoriją. Mokykla suteikia daug
galimybių: vairavimo teisės, išsilavinimas, specialybė. Tik
mokykis, bet kartais pritingiu... Gaila, kad nėra užsienio
kalbos pasirinkimo. Norėjau mokytis rusų kalbos.
Eligijus Inčiūra, T18: Mokausi ATM, nors pasiūlymų
buvo „iš visų pusių“. Mokykloje jaučiuosi kaip ...
kurorte Mokausi technikos priežiūros verslo darbuotojo
specialybės. Noriu šioje srityje įgyti naujos gyvenimiškos
patirties. Profesija atveria naujus kelius: galima įsidarbinti
įmonėje, kurti nuosavą verslą, pagelbėti artimiesiems ir
susitvarkyti nuosavą automobilį. Mokytojai čia geri, bet
mokytis niekada nebūna lengva. Geriausiai jaučiuosi
profesinio mokymo pamokose, o sunkiau sekasi su
matematika
ir
lietuvių kalba.
Bet
dėl
to
mokykloje
nuotaika
man
niekada
negenda. Tiesiog
esu jau toks
„dužęs“
(linksmas)
žmogus.

