Drodzy uczniowie,
Dziś po raz kolejny, po przerwie wakacyjnej, przekraczacie próg swojej szkoły. Ubiegły rok
szkolny nie był zwyczajny, a Wy musieliście się mierzyć z wyzwaniami spowodowanymi przez
pandemię koronawirusa. W ramach wprowadzonych obostrzeń realizowaliście program
nauczania w formule zdalnej lub hybrydowej. Wymagało to od Was samozaparcia i jeszcze
bardziej wytężonej pracy w domowym zaciszu. Był to również trudny czas dla nas. Duża część
z Was miała okazję poznać się z nami na różnego rodzaju wydarzeniach szkolnych, prelekcjach
czy w trakcie LOTAMS Facility Tour. Regularne wizyty w naszych szkołach patronackich
w całej Polsce i angażowanie się w szkolne inicjatywy pozwoliły nam na stworzenie
odpowiedniej przestrzeni do budowania relacji z Wami i przekazywania lotniczej wiedzy.
Dzięki temu udało nam się nawiązać z Wami bliższą więź, pomóc w odkrywaniu pasji lotniczej
i wspólnym wytyczaniu dalszych celów zawodowych. Z dnia na dzień zostaliśmy pozbawieni
kontaktu z Wami, a wszystkie planowane działania związane z organizacją poszczególnych
wydarzeń czy szkolnych uroczystości zostały zawieszone na kilka miesięcy. Pomimo licznych
ograniczeń i obostrzeń, dzięki zbudowanym wcześniej kontaktom z nauczycielami i całym
gronem pedagogicznym szkół, cały czas śledziliśmy Wasze wyniki i postępy w nauce.
Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować Was do unikatowych zawodów, do których
z pewnością należą zawody takie jak mechanik i awionik lotniczy.
Od pewnego czasu realizujecie obraną przez siebie edukacyjną ścieżkę techniczną. Jesteście
także świadomi tego, że podążacie właściwą drogą, a wybrany kierunek z każdym kolejnym
tygodniem przybliża Was do ukończenia szkoły i podjęcia pracy przy samolocie. Przed Wami
egzamin zawodowy i maturalny, który będzie wymagał ogromnej motywacji do pracy
i przyczyni się jednocześnie do rozwoju intelektualnego. Wytrwałość i odpowiedzialne
podejście do nauki pozwolą Wam zbudować odpowiednio mocne fundamenty do osiągnięcia
zdeniowanego celu zawodowego.
Dziękujemy za to, że obdarzyliście nas swoim zaufaniem. To właśnie spotkania z pełnymi
lotniczej pasji uczniami pozwoliły nam na wypracowanie działań wspierających procesy
edukacyjne. W odpowiedzi na Wasze potrzeby, zgłaszane problemy czy wątpliwości
dopasowaliśmy nasze działania biznesowo-edukacyjne do aktualnych wyzwań edukacyjnego
rynku. Chcielibyśmy Wam za to podziękować i ogłosić rekrutację na Ambasadorów marki
LOTAMS, którzy będą stali na straży efektywnej współpracy z pracodawcą i wspierali
współpracę z uczniami poszczególnych placówek. Wszelkie szczegóły dotyczące zadań,
protów wynikających z pełnionej roli oraz sposobu rekrutacji, zostaną przekazane Wam
niebawem przez nauczycieli. Mamy głęboką nadzieję, że pomimo wielu szkolnych obowiązków
podejmiecie razem z nami to specjalne wyzwanie i będziecie reprezentowali naszą markę
w Waszej szkole.
Dziękujemy Wam za to, że wybraliście właśnie lotniczy kierunek kształcenia i tak mocno
angażujecie się w inicjatywy realizowane przez LOTAMS. W nowym roku szkolnym życzymy
Wam wytrwałości, satysfakcji z nauki i przede wszystkim mierzenia się z wyzwaniami, które
przynosi Wam los. Liczymy na to, że uda nam się spotkać już niebawem!

