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Likus vienam žingsniui iki kvalifikacijos egzamino
ir mokyklos baigimo
Praktikos vadovė
Rima
Nikiforavičienė
informavo, kad šiais
mokslo metais praktiką
atliko 88 tarptautinių
vežimų vairuotojo ekspeditoriaus specialybės mokiniai,
13 – virėjo, 15 – viešbučio darbuotojo, 12 – technikos
priežiūros verslo darbuotojo specialybės mokinių.
Praktikos vadovė džiaugiasi, kad visi praktikantai
sėkmingai atliko praktiką įmonėse ir ūkiuose, o
darbdaviai teigiamai įvertino jų darbą. Štai keletas
atsiliepimų:
Filomena Tuzikienė, individualios įmonės svečių
namai „Filomena“ vadovė: „Praktikantė daug dėmesio
skyrė lankytojų aptarnavimui, buvo darbšti, maloni ir
paslaugi, pavestus darbus atliko laiku, dirbo stropiai ir
atsakingai“.
Antanas Survila, dirbtuvių vedėjas: „Vytautas
Gribauskas atliko praktiką ūkininkės Aušrinės Starke
ūkyje Raguvėlės kaime, Troškūnų seniūnijoje.
Praktikantas aktyviai prisidėjo prie ūkio darbinės
veiklos, puikiai pritaikė mokykloje įgytas žinias,
patobulino praktinius įgūdžius. Vytautas darbštus ir
iniciatyvus. Įgijo didelę patirtį technikos priežiūros
srityje.
Romualdas Vitkus, UAB „Termotaupa“ statybos
direktorius: „Praktikantas Donatas Survila puikiai
įvykdė praktikos programoje numatytas užduotis, yra
motyvuotas ir siekia išmokti amato, įgyti kuo daugiau
praktinių įgūdžių, kuriuos ateityje galės pritaikyti
darbinėje veikloje“.
Vidmantas
Tubis,
mechanikas
inžinierius:
„Anykščių technologijos mokyklos mokinys Erikas
Orlovskis atliko technikos priežiūros verslo darbuotojo
praktiką J. Pakalnio ūkyje. Jis susipažino su ūkio veikla
ir pats į ją įsijungė pritaikydamas mokykloje įgytas
žinias. Erikas veiklus, motyvuotas, domisi naujovėmis“.

Ūkininkė Eglė Voitenkovienė: „Evaldas
Žukauskas visas užduotis atliko kruopščiai ir
atsakingai. Pareigingas. Nepraleido praktikos
užsiėmimų. Turi daug teorinių žinių, kurias pritaiko
praktiškai. Sugeba dirbti kolektyve ir savarankiškai.
Yra gerai pasiruošęs darbui pagal technikos
priežiūros verslo darbuotojo specialybę.
Egidijus
Vogulis,
individualios įmonės „Vesas“
savininkas: „Aironas Gražys
pareigingas,
drausmingas,
gabus ir motyvuotas praktikantas,
perspektyvus
darbininkas,
draugiškas
kolektyve“.
Aurelijus Tučkus, UAB „JMA Panevėžys“
serviso vadovas: „Ernestas Zikaras pareigingai
vykdė jam pavestas užduotis, laikėsi darbo saugos
reikalavimų.
Dalyvavo
įvairių
gedimų
diagnozavime ir remonte, dirbo komandoje ir
individualiai“.
Dalis mokinių, atlikusių praktiką,
jau
atostogauja,
o
trčiakursių, E 13
grupių antrakursių
ir V 14 grupės
pirmakursių laukia asmens įgytų kompetencijų
vertinimas
(kvalifikacijos
egzaminai).
Baigiamuosius
kvalifikacijos
egzaminus
organizuoja Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų
rūmai, o pagrindiniai egzaminų vertintojai yra
darbdaviai. Baigiamuosius kvalifikacijos egzaminus
sudaro dvi dalys: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių
vertinimas. Šių egzaminų tikslas – įvertinti
absolvento pasirengimą praktinei veiklai pagal
pasirinktą specialybę. Sėkmingai išlaikiusiems
baigiamuosius kvalifikacijos egzaminus bus
išduodami profesinio mokymo
diplomai arba kvalifikacijos
pažymėjimai, patvirtinantys
įgytą kvalifikaciją.
Linkime
sėkmės
absolventams!

