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Mokykloje lankėsi savivaldybės
atstovai
Penktadienį, lapkričio 18 d., mokykloje lankėsi Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė
Bernotienė ir mero patarėjas Virgilijus Radvilas.
Pokalbyje dalyvavo mokyklos direktorė Vida Lumpickienė, praktinio mokymo vadovas Dangiras Gurauskas, statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja Erika
Pusvaškė, verslo ir paslaugų profesinio mokymo skyriaus vedėja Tatjana Kinčinienė. Susitikimo metu buvo
aptarti aktualūs klausimai dėl glaudesnio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, miesto erdvių puošyba
šventiniais laikotarpiais. Aptartos problemos, su kurio-

mis susiduria mokykla, tai – mokinių baigiamosios praktikos
atlikimas, mokyklos pristatymas kitose rajono bendrojo ugdymo
įstaigose.
Savivaldybės atstovų iniciatyva kitas susitikimas numatytas su
verslo atstovais.
„Žvilgsnio“ informacija
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Spalio 28 dieną vyko mokyklos jubiliejaus šventė. Į papuoštą
aktų salę rinkosi buvę ir dabartiniai darbuotojai, mokiniai, valdžios
atstovai, kiti svečiai. Pagrindinis šventės akcentas - „stebuklinga
knyga“. Smagu buvo versti knygos lapus, pasakojančius apie keturis
mokyklos dešimtmečius. Paminėti svarbiausi kiekvieno laikotarpio
mokyklos istorijos faktai, prisiminimais dalijosi tuo metu mokyklo-

je dirbę darbuotojai.
Mokyklos direktorė Vida Lumpickienė džiaugėsi dideliais mokyklos pokyčiais, svariais pasiekimais ir už tai dėkojo kūrybingam,
draugiškam, aukštos kvalifikacijos darbuotojų kolektyvui. Kalbėjo
buvę darbuotojai – direktoriaus pavaduotojas mokymo ir gamybos
reikalams Vytas Bernotavičius, vienas iš mokyklos direktorių –
Stasys Šiurkus, gamybinio mokymo meistras Zigmas Tikuišis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Antanas Monkus.
Sveikino Seimo narys Kęstutis Bartkevičius, Mažeikių rajono
savivaldybės meras Antanas Tenys, ŠMM Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Zabietienė, Šiaulių prekybos,
pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vidmantas Japertas, generalinis direktorius Alfredas Jonuška, Profesinio mokymo ir švietimo
skyriaus vadovė Edita Grigaliauskienė, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos prezidentė Elena Pelakauskienė, kolegos iš
kitų profesinio mokymo įstaigų bei kiti svečiai.
Nuotaikingą šventinį koncertą parengė mokyklos mokiniai ir
mokytojai.
„Žvilgsnio“ korespondentė B. Butnoriutė
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Etnokultūros, turistų bei įdomiosios ga terminaluose.
Vėliau važiavome prie Medvėgalio kalgeografijos būrelių narių išvyka
Nauji pirmo kurso etnokultūros, turistų
bei įdomiosios geografijos būrelių nariai
spalio 11 dieną vykome į Varnių regioninį
parką. Mums vadovavo būrelių vadovės S.
Bulauskienė, S. Čupkovienė ir S. Kiškėnienė.
Pirmiausiai aplankėme Varnių regioninio
parko lankytojų centro ekspoziciją. Ten vyr.
specialistas (kultūrologas) Linas Šedvilas mums pateikė išsamią informaciją apie
Varnių regioninio parko gamtos ir kultūros
vertybes. Matėme dideles ir gražias gamtines ir archyvines nuotraukas, klausėmės
garso įrašų su paukščių ir varlių balsais, sakmėmis ir mitais, labai įdomu buvo skaityti
žemaičių „dūnininkų“ tarme parašytus tekstus bei klausytis žemaitiškai įgarsintų
tekstų. Susidomėję apžiūrėjome Luksto ežero gintarą, reljefinį Varnių regioninio parko
maketą, Šatrijos kalno geologinį pjūvį. Buvome supažindinti su istorine, turistine,
gamtine bei pažintine Varnių krašto medžia-

no. Oras buvo gana vėsus, vėjuota. Dauguma būrelio narių buvo apsirengę per plona
apranga, todėl į piliakalnius turėjo bėgti, kad
sušiltų. Pirmiausiai aplankėme alkakalnį,
nuo kurio atsivėria gražus vaizdas į Medvėgalio kalną. Alkakalnis –tai kalva, šventvietė, kulto ir aukojimo vieta, susijusi su ikikrikščioniškąja religija ir mitologija.
Medvėgalis – XIV a. lietuvių pilies, vėliau – piliakalnio ir greta esančios aukščiausios Žemaitijos kalvos (234,6 m) pavadinimas. Medvėgalio piliakalnis yra didžiausias
žemaičių piliakalnis. Jis turi dvi viršūnes:
aukštesniojoje yra aukščiausias Žemaitijos
taškas, žemesniojoje (pietinėje) – Medvėgalio piliakalnis (Pilies kalnas). Nuo 1960 m.
Medvėgalis yra kraštovaizdžio istorinis
draustinis. Piliakalnio pietvakarinėje papėdėje rasta I mūsų eros tūkstantmečio gyvenvietės liekanų. Į šiaurės rytus nuo piliakalnio
yra pelkė, per kurią buvo nutiesta kūlgrinda.
Aukštesniojoje kalvoje XIX a. buvo palaido-

ti vietos dvarininkai Bytautai. Jų kapai dabar
yra krūmais apžėlusioje aikštelėje. Šiems
dvarininkams priklausė Karūžiškės dvaras,
jie garsėjo savo žiaurumu. Ši kalva dar vadinama kapinių kalnu. Istoriniuose šaltiniuose
medinė Medvėgalio pilis minima nuo 1316
m., kai ją puolė kryžiuočiai. Medvėgalis yra
centrinė žymiausia tvirtovė, gynusi Žemaitiją nuo kryžiuočių antpuolių. Čia stovėjusią
pilį kryžiuočiai sudegino 1329 m. Medvėgalio gynėjai buvo priversti krikštytis, bet kryžiuočiams pasitraukus, vėl grįžo prie pagonybės.
Kiek sušilome autobuse, kol atvykome
prie apžvalgos bokšto, pastatyto ant Aukštagirės kalno (aukštis 215,1 m). Aplink kalną auga miškai. Aukštagirės kalnas – tai
aukščiausia Aukštagirės geomorfologinio
draustinio, kuris įeina į Varnių regioninio
parko teritoriją, kalva. Nuo jo matomas tipiškas Žemaitijos kraštovaizdis: Medvėgalis,
tolumoje esantis Bilionių kaimas ir už jo
esantys tvenkiniai. Šalia apžvalgos bokšto
yra įrenginėjama slidinėjimo trasa. Apžiūrėjome ir ją.
Galiausiai buvome pakviesti į Varnių
gamtos mokyklą, kur visi sukritome į sėdmaišius ir džiaugėmės šiluma. O regioninio
parko darbuotojai papasakojo apie gamtos
mokyklos veiklą, organizuojamas stovyklas
mokiniams, aprodė patalpas. Gamtos mokykloje sudaromos galimybės būti gamtoje, stebėti gyvūnus, augalus, gamtos reiškinius.
Kiek sušilę sėdome į autobusiuką ir pasukome link Mažeikių. Autobuse vadovės
pateikė mums klausimų iš ekskursijos, o geriausiai į juos atsakiusių mokinių laukė dovanėlės.
Ekskursijos metu įgijome daug naujų
žinių, pasimokėme, kaip reikia apsirengti
vykstant į ekskursijas bei žygius, susipažinome ir susidraugavome.

Bendradarbiavimas su AB „Specializuota komplektavimo valdyba“
tęsiasi
„Žvilgsnis“ (Nr. 94) jau rašė apie mūsų mokyklos ir AB „Specializuota komplektavimo valdyba“, kuri yra viena didžiausių Lietuvoje statybinių medžiagų didmeninės prekybos organizacijų,
bendradarbiavimą.
Spalio mėnesį mokyklą pasiekė antra siunta, skirta apdailininkų (statybininkų) specialybės mokinių mokymui. Tai plytos, arkoblokai, sausi mišiniai plytelėms klijuoti, mūryti, sienoms tinkuoti, įvairūs skysti gruntai, vidaus ir išorės apdailos dažai, plakatai, kombinezonai.

Įrengta krepšinio aikštelė
Žvilgsnis“ (Nr. 96) informavo, kad mūsų mokyklos mokytojai su mokiniais buvo suplanavę prie
mokyklos bendrabučio patys įrengti krepšinio aikštelę. Sumanymas įvykdytas – ši krepšinio aikštelė
jau įrengta. Sumontuoti krepšinio lankai, skydai, nudažyti ir sutvirtinti stovai, sutvarkyta aplinka.
Darbus atliko trečio kurso AS-34 gr. ir A-44 gr. mokiniai su profesijos mokytojais Angele Konteniene ir Domininku Niūniava. Ypač šauniai padirbėjo Karolis Milieška ir Antanas Martinkus iš AS-34
gr. Dabar krepšinį galės žaisti ne tik mokyklos bendrabučio gyventojai, bet ir artimiausi kaimynai.
„Žvilgsnio“ informacija

Matas Mačiulaitis,
AAD-58 grupės mokinys
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Solidarumo bėgimas 2016
Šiais metais visuomeninė organizacija
„Gelbėkit vaikus“ jau trečią kartą pakvietė Lietuvos švietimo įstaigas įsijungti į Solidarumo bėgimą. Šis projektas startavo 2014
metų spalį ir buvo skirtas prasmingai paminėti 25-ąjį Jungtinių Tautų vaiko teisių konvensijos jubiliejų. Jame kasmet dalyvauja
apie trečdalis Lietuvos mokyklų. Praėjusiais
metais Solidarumo bėgime dalyvavo 66
tūkstančiai mokinių. Smagu, kad ir mūsų
mokyklos bendruomenė yra šių tūkstančių
dalelė.

Rugsėjo mėnesio pabaigoje jau trečią
kartą mokykloje organizavome Solidarumo
bėgimą. Kaip visada, didžiausią darbą atliko
kūno kultūros mokytojos I. Kerienė ir D.
Rusienė bei grupių auklėtojai. Beveik kiekvienos grupės mokiniai prisidėjo rinkdami
lėšas. Šiemet mums pavyko surinkti beveik
70 eurų, kurie pasieks vaikų dienos centrus
Lietuvoje, o galbūt net tolimąją Zambiją. Tai
nėra didelė suma, tačiau rodo mūsų bendruomenės jautrumą. Svarbu, kad mokiniai ne
tik siektų vidurinio išsilavinimo ar profesiją
įgytų, labai svarbu ir bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimas, sąmoningo, brandaus
jauno žmogaus ugdymas. Reikia gebėti ne

vien savo norus pildyti, bet ir išmokti kitus,
galbūt labiau stokojančius, užjausti, jiems
padėti, su jais dalintis – tai brandos, sąmoningumo požymiai. Tad kasmet įsijungiame
į Solidarumo bėgimą, drauge su organizatoriais siekiame projekto tikslų: diegti mokiniams solidarumo bei empatijos vertybes,
raginti susimąstyti apie vaikų teises Lietuvoje bei visame pasaulyje. Kad tai yra svarbu,
pabrėžia ir Lietuvos Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė, kuri yra įtraukusi Solidarumo bėgimą į iniciatyvą „Už saugią Lietuvą“.

Susitikimas su Lietuvos pramoninkų
konfederacijos prezidentu ir verslo
atstovais
Mažeikių politechnikos mokykloje vyko
susitikimas-diskusija su Lietuvos pramoninkų
konfederacijos prezidentu Robertu Dargiu.
Susitikimo tema – „Investicija į profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“. Tikslas – siekti, kad verslo įmonės dalyvautų profesinio mokymo procese ruošiant
kvalifikuotą specialistą sparčiai besikeičiančiai darbo rinkai. Renginį vedė mokyklos statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja
Erika Pusvaškė. Ji paskelbė pagrindinius susitikimo akcentus: profesinės mokyklos ir darbdavių bendradarbiavimo formos ir ateities
perspektyvos gerinant profesinio mokymo
kokybę bei profesinės mokyklos ir darbdavių
bendradarbiavimo svarba rengiant kvalifikuotus specialistus. Pristatė renginio svečius: Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentą
Robertą Dargį ir viceprezidentą – Šiaulių pramonininkų konfederacijos prezidentą Alvydą
Stulpiną, atsakingą už regionų politiką, bei
komunikacijos departamento direktorę Daivą
Rimašauskaitę.
Lietuvos pramonininkų konfederacijos
prezidentas R. Dargis kalbėjo, kad kompetencijų centras yra mokykla, kad mokyklai reikia

palaikyti kontaktą ir bendradarbiauti su verslo
įmonėmis visame regione, kad mokytojas turi
domėtis, sekti visa, kas vyksta aplinkui, tirti
rinką, siūlė pakviesti mokytis mokinių iš užsienio šalių.
Susitikime dalyvavo Mažeikių politechnikos mokyklos direktorė Vida Lumpickienė,
mokyklos administracijos darbuotojai, profesijos mokytojai bei verslo atstovai: UAB
„Mažeikių Varduva“, UAB „Edzaras“, UAB
„Stega“, UAB „Hotrema“, UAB „Mažeikių
autoservisas“, UAB „Budinks“, UAB „Lyra
Group“, UAB „Omnitel“, UAB „ Orlen Lietu-

Ineta Grinkevičienė, socialinė pedagogė
va“ vadovai bei atstovai, privataus verslo konsultantas.
Mokyklos direktorė pristatė
mokyklą, specialybes, papasakojo apie mokyklos perspektyvas ir siekius. Praktinio
mokymo vadovas Dangiras
Gurauskas kalbėjo apie santykį tarp verslo įmonių ir mokyklos, apie mokyklos bazę,
naujų programų įdiegimo
procesą, modulines programas. Mokyklos verslo ir paslaugų profesinio mokymo
skyriaus vedėja Tatjana Kinčinienė akcentavo, kad mokytojai turi išmokyti ne tik profesijos, bet ir suteikti mokiniams bendražmogiškąsias kompetencijas, tam tikslui kuriami
mokyklos ilgalaikiai strateginiai planai, mokykla tiria rinką, ruošia naujų specialybių programas. Verslo atstovai pabrėžė ne tik techninių žinių, bet ir bendrųjų kompetencijų, informacinių technologijų, anglų kalbos svarbą
ruošiant kvalifikuotą specialistą sparčiai besikeičiančiai darbo rinkai. Visi pritarė, kad komunikacija tarp verslo įmonių ir mokyklos
labai reikalinga.
Bronislava Butnoriutė,
„Žvilgsnio“ korespondentė
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Edukacinė išvyka į
UAB „Mažeikių vandenys“
Mokykloje vykusios Verslumo savaitės
metu aplinkos apsaugos darbuotojų specialybės AAD-61 grupės mokiniai kartu su profesijos mokytoja Regina Ažukiene lankėsi
Mažeikių miesto pašonėje esančioje miesto
nuotekų valykloje. Apie valyklos veiklą,
įrenginius, darbo specifiką išsamiai papasakojo bei pakvietė apžiūrėti teritoriją miesto
nuotekų valymo įrenginių vyr. meistrė Kristina Šmitaitė.
Mažeikių miesto nuotekų valykla veikia
nuo 2008 metų. Nuotekų išvalymas atitinka
Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir
Helsinkio konvencijos aplinkosauginius
reikalavimus. Valykloje ekploatuojama 17
nuotekų perpumpavimo stočių, 12 nuotekų
valyklų ir 50,3 km ilgio lietaus kanalizacijos
sistema. Įmonės veiklos spektras yra platus.
Daug išgirdę, sužinoję ir pamatę mokiTai ne tik buitinių nuotekų surinkimas ir
niai
grįžo į mokyklą, pildė anketą, parengė
išvalymas, bet ir vandens nuotekų ir kanalizacijos sistemų priežiūra, Mažeikių miesto ir specialybės pristatymą.
Gera žinoti, jog savame mieste turime
rajono valymo įrenginiuose susidariusio
tokią
svarbią įmonę.
dumblo utilizavimas.

Motyvacinė pamoka
„Būk nesustabdomas“
Lapkričio 7 – 11 dienomis Mažeikių
politechnikos mokykloje vyksta tradicinis
renginys „Verslumo savaitė“.
Lapkričio 7 dieną įvyko susitikimasmotyvacinė pamoka „Būk nestustabdomas“,
mokyklos bendruomenei paskaitas skaitė:

Aistė Krušinskaitė – judėjimo negalią
turinti mergina įsteigė įmonę, susikūrė darbo
vietą ir kuria kitiems žmonėms su negalia;
humoristė; skaito paskaitas visoje Lietuvoje
apie pozityvų požiūrį į gyvenimą. Yra laimėjusi ,,Metų jaunimo verslumo iniciatyvos" titulą.
Augustas Navickas – irkluotojas paraolimpietis, judėjimo negalią turintis vaikinas
nuo 2014 m. aktyviai sportuoja ir šiais me-

Kristina Valančauskienė ir
Lina Jurgelionytė-Šmukštienė,
jaunųjų žurnalistų būrelio narės
tais dalyvavo Rio de
Žaneire
vykusiose
olimpinėse žaidynėse.
Augusto moto: svajok
drąsiai!
Mindaugas Baltuška prieš trejus metus treniruotės metu patyrė kaklo traumą. Iki įvykio
dirbo tatuiruotoju, užsiiminėjo parkūru, organizuodavo ir vesdavo
parkūro
treniruotes,
filmavosi reklamose,
filmuose.
Lietuvos
sporto universiteto studentas, studijuoja atletinio rengimo specialybę, savarankiškai mokosi fizikos, biologijos,
matematikos. Ruošiasi
Tokijo parolimpinėms
žaidynėms,
planuoja
steigti judėjimo mokyklą.
Po šio susitikimo mokiniai ir mokytojai labai
džiaugėsi turėję proga
pabendrauti su šiais
žmonėmis, džiaugėsi
supratę, kad reikia turėti savo tikslus ir jų neatidėlioti, o stengtis juos įgyvendinti čia ir
dabar, kad žmogaus niekas negali sustabdyti, o žmogaus tobulėjimą stabdo tik jis pats –
nieko nedarydamas.
Vaidas Andrijaitis ir Regina Jonikaitė,
karjeros koordinatoriai
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Profesijos mokytoja
B. Šeštakauskienė pelnė
garbingą apdovanojimą

Mokyklos 40-mečio proga jubiliejinės
šventės metu naftos produktų operatorių ir
aplinkos apsaugos darbuotojų profesijos
mokytoja Birutė Šeštakauskienė buvo apdovanota Darbo žvaigždės medaliu. Šiuo medaliu pagerbiami Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai – įmonių nusipelnę
darbuotojai, pripažįstant ir įvertinant jų ilgametį ir nepriekaištingą darbą, aukštus profesinės srities pasiekimus, profesinę etiką,
aukštus asmeninės atsakomybės reikalavimus, asmeninį indėlį į įmonės ar organizacijos vystymąsi. Garbingą apdovanojimą įteikė Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vidmantas Japertas, generalinis direktorius Alfredas Jonuška ir Profesinio mokymo ir švietimo skyriaus vadovė
Edita Grigaliauskienė.
Paprašėme mokytojos papasakoti apie
pedagoginį darbą, pasidalinti mintimis apie
nuveiktus darbus.
„Mano kūrybinis kelias prasidėjo 1977
metais. Padėjau mokytojai Vitai Latanauskaitei išleisti knygas „Naftos ir dujų perdirbimo technologija“ (1979) bei „Antriniai
naftos perdirbimo procesai“ (1981). Kadangi
tuo metu nebuvo brėžinių, teko juos braižyti.
Tai buvo pirmasis susidūrimas su spauda“, –
pasakoja mokytoja.
Mokytoja su malonumu prisiminė savo
pirmąsias auklėtinių grupes. Ir ko tik nebuvo
per tuos metus... Su TO-11 grupe 1978 m.
Naujametiniam karnavalui pastatė spektaklį
„Valpurgijos naktis“ pagal J. V. Gėtės kūrinį
„Faustas“. Muziką rinko iš gabaliukų, įrašinėjo bendrabutyje, apie pasirodymą mena
daugybė nuotraukų.
Mokytoja su TO-11 grupe važiavo į tuometinį Kazachstaną. Mokiniai net 7 mėnesius Pavlodaro naftos perdirbimo gamykloje

atliko gamybinę praktiką. Ten tuo metu vy1984 metais mokytojai buvo suteikta
ko gamyklos paleidimas, mokiniai dirbo gamybinio mokymo meistrės 2 kategorija.
įrenginiuose pamainomis, gynėsi kvalifikaciTrūko specialybės dalyko literatūros,
nes kategorijas. Su TO-13 grupe mokytoja tiksliau, jos iš viso nebuvo, todėl mokytoja
parengė laboratorinių darbų knygelę „Naftos
ir naftos produktų bei dujų techninė analizė“, kuri buvo išleista 1985 metais.
Mokytoja yra knygelių „Nafta ir jos sudėtis“ bei „Vamzdynai ir vamzdinė armatūra“ (1999) viena iš bendraautorių. Vadovavo
naftos produktų operatorių, technologinių
įrenginių operatorių programų darbo grupei,
kūrė šios specialybės standartus. Vedė siurblių ir kompresorių mašinistų perkvalifikavimo kursus Mažeikių naftos perdirbimo įmonės darbuotojams, dėstė mokykloje veikusio
politechnikumo, aukštesniųjų studijų skyriaus studentams. Ekspertavo darbo rinkos
programas, važinėjo į atskiras įmones. Kartu su vyru 10 metų dirbo standarto „Naftos
pramonė. Terminija” rengimo grupėje. Dirbo
su doc. Z. Mačioniu, kuris buvo Chemijos
terminų aiškinamojo žodyno sudarytojas,
pateikė vertingų pastabų ir pasiūlymų. Buvo
kompetencijų vertinimo komisijos narė, ruošė kompetencijų vertinimo užduotis, ekspertavo naftos produktų operatoriaus modulinę
programą. Daug metų vadovauja profesijos
mokytojų metodinei grupei.
lankėsi Odesoje, kur mokiniai naftos perdirMokytoja – 2012 m. mokykloje organibimo gamykloje taip pat atliko praktiką.
O kur
dar pažintinės kelionės traukiniu į tuometinį Leningradą,
Latviją, po
Lietuvą.
Rudenį su
auklėtiniais vykdavo į kolūkius padėti nuimti
derlių.
Įvairiausi
renginiai,
šventės...
Auklėjamųjų
grupių mokiniai susidraugaudavo, kai kurie zuotos tarptautinės metodinės-praktinės konnet šeimas sukūrė. Dabar jau išleista daugy- ferencijos straipsnių leidinio „Inovatyvių
bė grupių, su kai kuriais auklėtiniais moky- metodų ir priemonių taikymas mokymo protoja bendrauja iki šiol.
cese“ idėjos bendraautorė ir viena iš sudaryMokytoja prisimena, kaip 1979 metais tojų. Šiais metais išleista jos sumanyta knykūrė mokyklos laboratoriją. Daug padėjo ga, skirta mokyklos 40-mečiui „Mažeikių
naftininkai, nutiesė vamzdžius, mokykla politechnikos mokykla prisiminimuose“,
užsakė baldus. Kadangi mokiniai padėjo kurią parengė mokytoja.
kurti ir Naftos perdirbimo gamyklos laboraDaug mokytojos paruoštų mokinių dirba
toriją, už tai mokykla gavo indų, reagentų.
AB „ORLEN Lietuva“, degalinėse, kitose
Mokytoja buvo išradėjų-racionalizatorių įmonėse. Mokiniai dėkingi mokytojai už
draugijos pirmininkė.
suteiktas žinias, ji sulaukia šiltų atsiliepimų.
1984 metais vadovavo teatro studijai.
Mokyklos pedagogai džiaugiasi aukštu
Mokiniai suvaidino Maironio poemą „Jūratė mokytojos darbo įvertinimu ir linki jai tolesir Kastytis“. Mokytoja prisimena, kaip su nės sėkmės.
mokiniais kūrė kaukes iš popieriaus, kurios
„Žvilgsnio“ korespondentė
ilgą laiką puošė mokyklos laboratoriją.
B. Butnoriutė

2016 m. lapkričio 22 d., Nr. 11 (101)

Renginiai, skirti
verslumui
ugdyti
Lapkričio 7-11 dienomis mokykloje vyko 5
dienų renginių ciklas
„Verslumo savaitė“, skirtas mokinių verslumui
ugdyti.
Lapkričio 10 d. organizuotos edukacinės išvykos
į
įmones
(„Šešėliavimas įmonėse“). Pažangiausi baigiamųjų kursų mokiniai ir
juos lydėję profesijos
mokytojai vyko į šias
įmones: UAB „Budinks“,
AB „Axis Industries“,
UAB „Elmaga“, UAB
„Laumės baldai“, UAB
„Mažeikių
Varduva“,
UAB „Mažeikių vandenys“ Mažeikių buitinių
nuotekų valymo įrenginiai, Urvikių kultūros
centrą. Mokiniai susipažino su įmonių veikla, vadovais, karjeros
galimybėmis ir reikalingais darbo įgūdžiais.
Vizitai į įmones suteikė įdomią ir naują patirtį, leido mokiniams pamatyti ryšį tarp mokyklos ir įmonės. Sugrįžę iš įmonių mokiniai
rengė pristatymus apie aplankytas įmones ir
pateiktis demonstravo mokyklos Infocentro
televizoriuje.
Penktadienį (lapkričio 11 d.) Mažeikių
politechnikos mokykla kartu su Mažeikių
verslininkų asociacija ir VšĮ Mažeikių turiz-

mo ir verslo informacijos centru organizavo
loginio mąstymo žaidimą „Protų mūšis“,
skirtą verslo dienai paminėti. Žaidime rungėsi 6 komandos iš Mažeikių Merkelio Račkausko ir Gabijos gimnazijų, Mažeikių politechnikos mokyklos ir Viekšnių skyriaus,
AB „ORLEN Lietuva“ ir UAB „Grūstė“
įmonių. Visos komandos varžėsi 4 turuose,
sudarytuose iš verslo, ekonomikos ir kultūros temų. Protų mūšį vedė Mažeikių politechnikos mokyklos popamokinės veiklos

Išrinkta versliausia mokinių komanda
Lapkričio 9 d., trečiadienį, mokyklos aktų salėje vyko jaunimo
verslumo turnyras. Renginį vedė AO- 59 gr. mokinės Kamilė Petrauskytė ir Paulina Brazdauskytė. Turnyre dalyvavo gausus būrys

organizatorius Vaidas Andrijaitis, o komandų pateiktus atsakymus vertino kompetentinga komisija.
Pagrindinį prizą laimėjo UAB „Grūstė“
komanda. Kitos komandos buvo apdovanotos padėkos raštais už dalyvavimą loginio
mąstymo žaidime „Protų mūšis“, skirtame
verslo dienai paminėti.
Erika Pusvaškė,
ekonomikos ir verslo
pagrindų mokytoja metodininkė

dalyvių – net 12-os grupių atstovai. Pasirodymus vertino
mokyklos direktorė Vida Lumpickienė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė ir statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja Erika Pusvaškė. Renginio pradžioje mokyklos direktorė pasveikino dalyvius ir
akcentavo, kad verslumas būtinas norint įsitvirtinti darbo rinkoje, kad be verslumo sunku gyventi ir pačiam
būti versliam. Direktorė pasidžiaugė, kad mokykla skatina mokinių verslumą.
Komandos traukė burtus dėl pasirodymų eiliškumo ir
turnyras prasidėjo. Pirmiausia, reikėjo parodyti atliktus
namų darbus – pristatyti savo specialybę. Grupės šią
užduotį atliko labai išradingai: demonstravo skaidres,
deklamavo sukurtas eiles, vaidino, dainavo – stengėsi
kuo originaliau pristatyti savo specialybę. Įdomi buvo ir
antra užduotis. Reikėjo išsitraukti po tris raktinius žodžius, sukurti verslo idėją ir ją pristatyti. Dalyviams ši
užduotis labai patiko. Jiems netrūko kūrybiškumo, gebėjimo improvizuoti, linksmų pasirodymų.
Užėmė pirmąją vietą ir versliausia tapo SED-64 grupės
mokinių komanda. Jai buvo įteiktas pagrindinis prizas –
dovanų kuponas į boulingą. Visos turnyre dalyvavusios komandos
apdovanotos padėkos raštais ir renginio rėmėjo UAB „Mokymo
žiedas“ įsteigtomis dovanėlėmis. Renginį organizavo ekonomikos
mokytoja Vilma Ramanauskienė.
„Žvilgsnio“ korespondentė B. Butnoriutė
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PROFESINIŲ MOKYKLŲ IR
VERSLO ATSTOVŲ
BENDRADARBIAVIMAS
PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
PORTUGALIJOJE
Mažeikių politechnikos mokyklos ir VšĮ
Telšių profesinio rengimo centro darbuotojai
kartu su Mažeikių verslininkų asociacijos
nariais 2016 m. spalio 9–15 dienomis dalyvavo ERASMUS+: Leonardo da Vinci programos
asmenų
mobilumo
projekte
„Investicija į profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“ Nr. 2016-1LT01-KA102-022832.
Pagrindinis šio projekto tikslas – remiantis užsienio šalių profesinio mokymo įstaigų
ir socialinių partnerių bendradarbiavimo
patirtimi siekti, kad verslo įmonės dalyvautų
profesinio mokymo procese ir padėtų rengti
verslų, kūrybišką, iniciatyvų, pasirengusį
profesinei veiklai bei gebantį adaptuotis
sparčiai besikeičiančioje darbo rinkoje kvalifikuotą specialistą.
Priimančioji organizacija EPD (European
Projects Development) puikiai organizavo
dalyvių sutikimą bei kokybiškai rūpinosi
viso projekto vykdymu.
Pagal numatytą projekto programą pirmąją vizito dieną lankėmės „Escola Digital“
profesinėje mokykloje, kurios tikslas mokyti
mokinius kultūrinių, mokslinių ir techninių
įgūdžių, kurie atitiktų darbo rinkos poreikius. Mokyklos vadovas Luís Sebastião supažindino su mokyklos istorija, darbo sistema, mokymo baze bei mokymo klasėmis.
Diskutavome apie Portugalijos švietimo sistemą, kokybiško profesinio mokymo organizavimo ir darbo ypatumus. Domėjomės, kokie yra profesinės mokyklos ir socialinių
partnerių bendradarbiavimo pavyzdžiai.
Vizito metu į Global Chance Construçoes
e Remodelações, Unipessoal Lda įmonę pamatėme, kaip statybos bendrovė organizuoja
pastatų restauravimo darbus Portugalijoje.
Vyko dalykiška diskusija apie bendrovės ir
profesinių mokyklų, kurių mokiniai atlieka
praktiką, bendradarbiavimo sąsajas.
Antradienį lankėmės Lisabonos dizaino
mokykloje (LSD), joje susipažinome su švietimo sistema. Mokyklos atstovas parodė teorinio ir praktinio mokymo darbo vietas, dalijosi bendradarbiavimo su verslo įmonėmis
patirtimi.
Aplankėme Arquitectos Associados: A.
As ir RH Arquitectos įmones, kuriose galėjome pamatyti, kaip architektūros įmonės

pagrindžia savo kūrybines idėjas projektuodamos pastatus Portugalijoje. Diskusijos
metu gilinomės į bendradarbiavimo tarp
verslo įmonių ir profesinių mokyklų klausimus.
Trečiadienį aplankėme CENFIC profesinio rengimo centrą. Šis statybinės srities
mokymo centras yra seniausia profesinio
rengimo mokykla Portugalijoje. Statybos
skyriaus vadovas Renato Mendes Florentino
pasveikino dalyvius, atvykusius į mokymo
centrą, supažindino su mokyklos misija, vertybėmis, valdymo struktūra. Vizito metu
apžiūrėjome teorines ir praktines darbo vietas, diskutavome su mokiniais apie mokymąsi šioje mokykloje, dalyvavome praktiniuose
užsiėmimuose.
Ketvirtąją dieną lankėmės Escola Profissional de Setúbal profesinėje mokykloje,
kuri ruošia plataus profilio specialistus. Mokykloje mus pasitiko projektų koordinatorė
ir praktinio mokymo vadovė Diana Menezes,
kuri supažindino su profesinės mokyklos
istorija ir jos svarba Portugalijos visuomenei.
Vizito metu apžiūrėjome mokyklos įrenginius, laboratorijas ir mokomąsias klases.
Diskutavome apie optimalius būdus ir strategijas, kurios taikomos rengiant mokinius
darbo rinkai.
Paskutiniąją vizito dieną lankėmės statybos bendrovėse: Jorge Barreto, Lda, EcoPrime Lda. Įmonių atstovai supažindino su būdinga Portugalijos statybos verslo darbo specifika. Pažymėjo ir tai, kad daug kvalifikuotų
specialistų emigruoja į kaimynines šalis ir
ieško geresnio uždarbio.
Vizito metu buvo numatyta ir turininga
kultūrinė programa. Labai įsiminė ekskursija
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po Lisabonos miestą, kurios metu aplankėme
kultūrinius objektus. Išvykos į Cascais ir
Cabo da Roca miestus paliko neišdildomų
įspūdžių.
Projekto metu patobulinome vadybines,
dalykines, bendrakultūrines ir profesines
kompetencijas bei pagilinome profesinio
mokymo ir darbo rinkos tarpusavio sąsajų
supratimo žinias, kurios padės gerinti profesinio mokymo kokybę ir skatins diegti naujoves profesinio mokymo įstaigose.
Žinias, įgytas Portugalijoje, profesinį
mokymą vykdantys, organizuojantys ir kuruojantys asmenys bei Mažeikių verslininkų
asociacijos nariai iš statybos sektoriaus pritaikys savo darbe, parengdami bendrąsias
rekomendacijas „Investicija į profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“. Parengtos rekomendacijos padės glaudžiau bendradarbiauti profesinėms mokykloms su socialiniais partneriais dėl profesinio
mokymo paslaugų kokybės tobulinimo ir
prieinamumo didinimo, rengiant įvairių poreikių turinčius kvalifikuotus darbininkus.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti
laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Erika Pusvaškė,
projektų koordinatorė, projekto dalyvė
Vida Karvauskienė,
statybos darbų vyr. mokytoja,
projekto dalyvė
Asta Rimkienė,
interjero apipavidalintojų vyr. mokytoja,
projekto dalyvė
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