2015 m. birželis

Anykščių technologijos mokykla

Aušra Petrauskienė, 3E 12, T 12, 3D 12 gr. auklėtoja:
Grupė
buvo
labai
įdomi,
aktyvi,
neleidžianti apsnūsti,
kiekvieną
dieną
pateikianti
įvairių
siurprizų. Buvo visko:
džiaugsmo,
smagių
valandėlių, rūpesčių,
nusivylimo,
malonių
staigmenėlių,
privertusių
susigraudinti… Įdėta
daug darbo ir viso mokytojų kolektyvo pastangų. Ne
viskas pasisekė ir pasiteisino. Liūdna, kad nemaža dalis
mokinių “nubyrėjo” ir nebaigė mokyklos, ko gero,
tariamai didelių tikslų, vaikiško užsispyrimo, naujos,
neaiškios patirties. Daliai iš jų sekasi neblogai, dėl to
galiu pasidžiaugti, bet dalis dar ieškojimų kelyje ir sekasi
viskas ne taip sklandžiai, kaip tikėtasi. Linkiu jiems
teisingų pasirinkimų.
Džiaugiuosi
16-ka
absolventų,
kurie
šiomis dienomis laiko
kvalifikacijos
egzaminą.
Savo
mieliems
auklėtiniams linkiu
drąsiai eiti pasirinktu
keliu,
siekti
užsibrėžtų tikslų, būti
laimingiems. Geros
kloties
Mindaugas Jasiūnas: Keista, kad baigiasi mokslai, greitai
prabėgo treji metai. Baigiasi tai, kas buvo įprasta, prasidės
naujas gyvenimo etapas. Mokytis buvo smagu. Mokykloje
man patiko. Šaunūs mokytojai. Gera grupė, susigyvenome
ir susidraugavome. Manau, kad ši draugystė tęsis ir toliau.
Mokykloje labiausiai patiko praktinis mokymas. Šių
užsiėmimų galėtų būti daugiau, o teorijos mažiau. Sunkus
etapas buvo, kai reikėjo laikyti brandos egzaminus, bet tai
jau praeitis. Smagiai gyvenome bendrabutyje, ypač antrame
kurse Apie mokyklą liko geri prisiminimai.
Ernestas
Zikaras:
Mokyklą baigiu su gera
nuotaika, viskas sekasi
gerai. Daug išmokau,
mokytis patiko, o ypač
mokytojo V. Matelio
pamokos.
Buvo
ir
sunkumų.
“Kietas
riešutėlis” suvirinimo
dalykas, bet ir jis buvo įveiktas. Patiko gyventi
bendrabutyje. Sąlygos mums tinkamos, gyventi galima, tik
nereikia tiek daug globos ir rūpesčio. Ačiū mokytojams, jie
buvo šaunūs
Vytautas Gribauskas: Baigdamas mokyklą dėkoju visiems
mane mokiusiems mokytojams. Galiu pasakyti trumpai, kad
aš šioje mokykloje jaučiausi gerai. Gaila išsiskirti su
draugais. Vyrai, susibėgsim
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Vytautas Kiaulėnas: Dar sunku patikėti, bet paskutiniai
mokslo
metai
beveik baigėsi.
Manau,
kad
reikės
dar
mokytis,
bet
dabar mokslams
pauzė.
Gal
važiuosiu dirbti į
užsienį.
Mokykloje įgijau daug žinių, praktikos metu jas puikiai
pritaikiau. Prisimenu mokykloje praleistą laiką kaip labai
įdomų, naudingą ir linksmą. Aišku, ne visada, juk ne
linksmintis į mokyklą ateiname, bet niekada nepamiršiu
linksmų ir įdomių mokytojo V. Matelio pamokų, sunkių
mokytojo Z. Grincevičiaus kontrolinių, nuobodžios anglų
kalbos, be galo naudingų mokytojo B. Bačiulio užsiėmimų,
net ir nežinau kaip įvardinti, bet įsimintinų ir nuotaikingų
mokytojos D. Černiauskienės pamokų.

Erikas Orlovskis: Praktiką atlikau J. Pakalnio ūkyje. Sekėsi
labai gerai. Dirbau įvairius suvirinimo bei traktorių,
kombainų ir kitos žemės ūkio technikos remonto darbus.
Patekau į draugišką ir smagų kolektyvą. Po praktikos dirbsiu
tame pačiame ūkyje. Noriu mokytis toliau, tačiau mokslams
reikia užsidirbti, negaliu gi tėvams ant sprando sėdėti.
Džiugu, kad baigiu mokyklą, bet kartu ir liūdna, kad viskas
baigėsi. Geras laikas buvo, nerūpestingas, linksmas.
Mokykloje labiausiai patiko praktinių darbų užsiėmimai,
ypač mokytojo V. Matelio pamokos. Sunku buvo išlaikyti B
kategoriją, bet stengiantis ir dirbant pavyko. Labai naudingas
suvirinimo dalykas. Daug smagių prisiminimų liko apie
mokyklos bendrabutį. Pirmame kurse priprantame prie
savarankiško
gyvenimo,
antras
kursas
–
pats
siautulingiausias, o trečiame – reikia surimtėti.
Besimokydamas įstojau į Krašto apsaugos savanorių tarnybą.
Savanorystę ir mokymąsi puikiausiai galima suderinti.
Tarnyba KASP pakeitė požiūrį į save. Tapau drausmingesnis,
atsakingesnis, tobulėju fiziškai ir dvasiškai. Dėkoju
mokytojams, kad buvo
mano
atžvilgiu
supratingi, o mokyklos
Direktoriui
sakau
išskirtinį “Ačiū”. Visos
grupės
vardu
už
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dėkoju
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