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Gegužės 18 d. Mažeikių Senamiesčio parke Mažeikių rajono savivaldybės Jaunimo
reikalų
taryba
bei
Mažeikių
„Interact“ klubas organizavo jaunimo pikniką su Mažeikių savivaldybės meru Antanu Teniu. Įsijungė ir
kitos nevyriausybinės organizacijos,
jaunimo klubai. Visi, kam rūpi Mažeikių gerovė, buvo kviečiami aktyviai dalyvauti. Mes į renginį vykome
su bendrabutyje gyvenančiais mokiniais ir auklėtoja Audrone Liubeznova.
Renginio pradžioje vyko orientacinės jaunimo varžybos. Vėliau Mažeikių policijos komisariato pareigūnai pademonstravo tarnybinių šunų
parodomąją programą, o bendruomenės pareigūnė A. Ostrauskienė priminė jaunimui apie saugų elgesį
viešose vietose. Kitas laikas buvo
skirtas ramiems pokalbiams su meru.
Jaunimas surašė miesto tobulinimo
idėjas, diskutavo apie jaunimo poreikius, užimtumą, Mažeikių ateitį.
Ineta Grinkevičienė,
vyr. socialinė pedagogė

Įsijungėme į akciją prieš smurtą
Jau trečius metus rajone gegužės mėnesį
organizuojama akcija „Vaikai – gyvenimo
gėlės“. Jos tikslas – stiprinti visuomenę, kad
kuo daugiau šeimų patys gebėtų ir norėtų pasirūpinti savo vaikais. Tai respublikinės akcijos
„Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“
dalis.
Rajono socialinių pedagogų iniciatyva ugdymo įstaigos gamina plakatus, kuriais puošia
miesto viešojo transporto stoteles. Kiekvienas
plakatas skelbia žinią, kad vaikai – tai brangiausia, ką turime, jie – lyg gėlės, papuošusios
mūsų gyvenimą, o kiekvieną gėlelę reikia saugoti, mylėti ir globoti, kad ji užaugtų stipri,
pasirengusi gyvenimo iššūkiams.
Mūsų mokyklos AP-57 grupės mokiniai ir
profesijos vyr. mokytoja Asta Rimkienė sukūrė ir pagamino plakatą „Su tėvų meile augsiu
ir stiprėsiu“. Plakatas puošia viešojo transporto
stotelę Ventos gatvėje, netoli mūsų mokyklos.
Ineta Grinkevičienė, vyr. socialinė pedagogė
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Lankėmės parodoje
„BALTTECHNIKA 2017“
Mokyklos aplinkos apsaugos darbuotojų
specialybės profesijos mokytojos dalyvavo
Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vykusioje tarptautinėje specializuotoje gamybos, inovacijų ir inžinerinių sprendimų parodoje „BALTTECHNIKA 2017“,
kuri šiemet vyko 25-ąjį kartą. Tai vienintelis
ir svarbiausias inžinerinės pramonės metų
renginys Lietuvoje. Jo pagrindinė misija –
pristatyti šalies inžinerinės pramonės įmo-

nes, jų pasiekimus ir potencialą, paskatinti
užmegzti bendradarbiavimo ryšius tarp verslo ir mokslo institucijų bei inicijuoti glaudesnį profesinių mokyklų ir verslo bendruomenės sąryšį.
Profesijos mokytojos dalyvavo parodos
metu vykusiuose seminaruose: „Pakuotės
testavimas: nuo žaliavos iki galutinio produkto”,
„Aplinkosauga:
vanduo“,
„Aplinkosauga: oras“, kuriuos organizavo
UAB „Labochema“. Tai aukštos kokybės
laboratorinių reagentų, reikmenų, įrangos bei
baldų tiekimo bendrovė. Buvo pristatoma
drėgmės nustatymo, mėginio paruošimo,

Tradiciškai kiekvieną pavasarį Šiaulių profesinio
rengimo centro Buitinių paslaugų skyriuje organizuojama mados ir grožio šventė – tarptautinis konkursas
„Savas stilius 2017“. Jo metu kūrėjai pristato ir demonstruoja savo sukurtas kolekcijas. Konkurso pagrindiniai siekiai – skatinti jaunimo kūrybiškumą ir bendravimą įvairiuose regionuose; atrasti, įvertinti ir paskatinti jaunuosius mados dizainerius, studijas, būrelius ar
individualius kūrėjus.
Dalyviai
galėjo
pristatyti
avangardinę
(alternatyvią), gatvės mados, netradicinių formų, medžiagų bei sprendimų šiuolaikinę mados kolekciją ar
nešiojamų rūbų (Pret-a-Porter) stiliaus kolekciją. Konkurse dalyvavo 18 kolekcijų iš įvairių Lietuvos miestų
mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų. Mažeikių
politechnikos mokyklai atstovavo interjero apipavidalintojų (mokytoja Asta Rimkienė) sukurta popierinė kolekcija, kurią
demonstravo įvairių specialybių mokinės: Domantė Ostrauskaitė,
Akvilė Statkutė ir Gintarė Niuniavaitė iš AP-49 grupės, Dalia Steponavičiūtė ir Modesta Valantinaitė iš AP-57 grupės, Kamilė Petrauskytė ir Normantė Raudytė iš AO-59 grupės. Pasirodymui choreografiją kūrė mokytojas Robertas Žlibinas, apšvietimą – mokytojas
Mindaugas Jonauskis. Žiūrovams buvo pristatytas avangardinis
mini spektaklis „Veidrodžių šalyje“. Pasirodyme išryškinama gėrio

Dalyvavome „Resta 2017“

skaidrumo, blizgumo, spalvos matavimo
įranga. Mokytojos domėjosi įranga, skirta
fizikiniams ir cheminiams vandens parametrų matavimams bei monitoringui, meteorologijos, radiacijos ir aplinkos taršos matavimo prietaisais.
Mokytojos įgijo naujų žinių, susipažino
su naujausia įranga ir metodais, taikomais
aplinkos apsaugos sityje, patobulino profesines kompetencijas, bendravo su įmonių specialistais.
Bronislava Butnoriutė,
„Žvilgsnio“ korespondentė

ir blogio tema, atspindima įtakos galia. Karalienė – veidrodžių šalies valdovė – mano esanti pati gražiausia, galingiausia, įtakingiausia... Bet staiga veidrodis jai parodo ir kitą tiesą, kad yra gražuolių,
geresnių ir gražesnių už ją... Karalienė vaizduojama įtakinga, galinga, norinti valdyti ir kontroliuoti viską, kas vyksta pasaulyje.
Pasirodymas pelnė nominaciją „Teatrališkiausia kolekcija“. Kolekcijos kūrėjai apdovanoti diplomu ir atminimo dovanėlėmis.
Asta Rimkienė, profesijos vyr. mokytoja
Balandžio 26–27 dienomis Mažeikių politechnikos mokyklos apdailininko (statybininko) specialybės mokinių
komanda dalyvavo profesinio mokymo įstaigų mokinių
nacionalinio meistriškumo konkurse, kuris vyko „Resta
2017“ parodos metu LITEXPO parodų rūmuose, Vilniuje.
Konkurse dalyvavo Modestas Galdikas (AS-34 gr.) ir
Mantas Narmontas (AS-45 gr.), jiems pasiruošti padėjo
profesijos mokytojai Vilma Ramanauskienė ir Domininkas Niūniava.
Pirmąją konkurso dieną mokinių komanda montavo
gipso kartono konstrukciją. Antrąją – dvi vertikalias
plokštumas apdailino plytelėmis, dekoravo KNAUF
medžiagomis. ornamentą galėjo pasirinkti laisvai. Mokiniai patobulino profesines kompetencijas, įgijo patirties.
Už dalyvavimą nacionaliniame meistriškumo konkurse
mokiniai buvo apdovanoti padėkomis ir asmeninėmis
dovanomis, o mokytojai – padėkomis už atsakingai atliekamą darbą ir konstruktyvų bendradarbiavimą siekiant statybos sektoriaus pažangos.
„Žvilgsnio“ informacija

2017 m. gegužės 26 d., Nr. 5 (107)

Dalyvavome renginyje
„Idėja+“

nedarbas. Savanorystės galimybės vietos
bendruomenėje”.
Renginyje dalyvavo rajono jaunimas,
savivaldybės atstovai, mokytojai. Konferencijos metu buvo pristatytos šešių komandų
jaunimo idėjos. Šiame renginyje dalyvavo ir
Mažeikių politechnikos mokyklos komanda:
AO-59 grupės mokinės Paulina Brazdeikytė,
Justina Butaitė, Normantė Raudytė. Mokinės
pakvietė prisijungti prie savanoriškos veiklos

projekte „Galimybė TAU“. Projektasstovykla vyks liepos 31 – rugpjūčio 4 dienomis Palangos „Energetikų“ poilsio zonoje.
Mokiniai savanoriai dirbs su Dauno sindromu sergančiais žmonėmis.
Renginio metu vyko smagios diskusijos
tarp jaunimo, mokytojų, savivaldybės atstovų.
Vaidas Andrijaitis,
popamokinės veiklos organizatorius

nimo darbo centras ir Erasmus+ organizavo
jaunimo organizacijų mugę. Joje organizacijos pristatė savo veiklą, kvietė prisijungti ir
Mažeikių kultūros centre Europos Sąjun- dalyvauti jų renginiuose. Renginyje dalyvagos dienos proga vyko renginys „Jaunimas vo ir mūsų mokyklos Imitacinių įmonių būgali“. Devynios jaunimo organizacijos, Jau- relio nariai su būrelio vadove profesijos mo-

kytoja Vilma Ramanauskiene bei AO-59 gr.,
AS-54 gr. ir AO-63 gr. mokiniais. Mokiniai
klausėsi įdomių pranešimų, aktyviai dalyvavo atlikdami įvairias užduotis, bendravo.

Gegužės 2 d. Mažeikių viešojoje bibliotekoje vyko Mažeikių jaunimo tarybos inicijuotas renginys „Idėja +“. Šiais metais organizatoriai metė iššūkį jaunimui – sugalvoti
unikalią idėją, kaip būtų galima išspręsti
aktualią problemą „Jaunimo užimtumas,

Dalyvavome „Jaunimas gali“

„Žvilgsnio“ informacija

Regioninės profesinio mokymo
įstaigų futbolo varžybos
Gegužės 3 d. mokyklos futbolo komanda dalyvavo
Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių futbolo finalinėse varžybose ir iškovojo pirmąją vietą. Varžybose dalyvavo 10 mokyklos mokinių: Klaudijus Kvedaras (SED-55 gr.), Tomas Čijunskis, Benas Gritkus,
Edgaras Kleinauskis, Karolis Petkus (EM-56 gr.),
Mindaugas Simanavičius (SED-21 gr.), Valdas
Končius (EM-47 gr.), Bakys Karolis, Markūnas
Vitalijus (SED-37 gr.), Vilius Liaugminas (SED38 gr.).
Džiaugiamės regione iškovota pirmąja vieta
ir sveikiname čempionus.
Irma Kerienė ir Diana Rusienė,
kūno kultūros mokytojos

Praktiniai užsiėmimai Šiaulių profesinio
mokymo centre

Jurkūniene ir Mindaugu Jonauskiu buvo išvykę į Šiaulių profesinio
rengimo centro Mechanikos skyrių. Skyrius modernizuotas ir įrengtas ES struktūrinių fondų lėšomis 2014 m. lapkričio 27 d. Sektoriniame centre sumontuoti moderniausi suvirinimo
dujomis, elektra ir pusautomačiais įrengimai, pastatyta naujausia santechnikos, vėdinimo ir elektromontavimo darbų mokymui skirta įranga, įrengti modernūs
šiuolaikiški mokymo kabinetai.
SED-55 gr. mokiniai turėjo galimybę dalyvauti praktinio mokymo užsiėmimuose – virino juoduosius ir
spalvotuosius metalus inertinėmis aktyviosiomis dujomis ir nelydžiuoju elektrodu, pabandė kaitinti metalą įvairių tipų degikliais. Buvo pademonstruotas lakštų lankstymas metalo lenkimo staklėmis, metalo karpymo įrenginys. Mokiniai stebėjo metalo pjaustymą
plazma.
EM-56 gr. mokiniai lankėsi elektromontuotojų kabinete, kur praktinių užsiėmimų metu dirbo su apšvietimo stendais – jungė įvairias apšvietimo schemas, kai
kurie išbandė elektros variklių paleidimo stendus.
Buvo demonstruojamas išmanusis prietaisas elektriniams dydžiams matuoti (įtampai, fazių skirtumui ir
kt.).
Mokytojams ir mokiniams buvo suorganizuota ekskursija po centrą, kuriame nuolat vykdomas mokinių
Mūsų mokyklos suvirintojų ir elektrikų specialybės mokiniai su veiklinimas, čia lankosi net pradinių klasių mokiniai.
profesijos mokytojais Tomu Gudavičiumi, Antanu Kupsčiu, Rima
„Žvilgsnio“ informacija
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BENDRADARBIAVIMO PLĖTOJIMAS PROJEKTINĖJE
VEIKLOJE TENERIFĖJE
Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus ir VšĮ Telšių profesinio rengimo centro darbuotojai kartu su Mažeikių verslininkų
asociacijos nariais 2017 m. balandžio 2–9 dienomis dalyvavo ERASMUS+: Leonardo da Vinci programos asmenų mobilumo projekte
„Investicija į profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022832.
Priimančioji organizacija International Educational College TEMIS puikiai organizavo dalyvių sutikimą ir viso vizito metu kokybiškai
rūpinosi viso projekto vykdymu.
Pagal numatytą projekto programą jau pirmąją vizito dieną susipažinome su priimančiąja organizacija, jos vykdoma veikla. Vėliau vykome į IES Maria Trujillo profesinę mokyklą. Mokykloje mokomasi techninių ir verslo administravimo specialybių, ruošiami kirpėjai bei
masažistai. Susitikome su šios mokyklos administracija bei mokytojais.
Lankėmės IES Adeje profesinio rengimo centre, susipažinome su jo švietimo sistemos ypatumais, apžiūrėjome teorinio ir profesinio
mokymo bazę, praktinio mokymo darbo vietas. Šis profesinio
rengimo centras išskirtinis tuo,
kad jame mokosi vaikai su
negalia. Čia vykdoma neįgaliųjų sėkminga integracija į darbo
rinką, pripažįstama jų teisė į
mokslą, darbą, individualią
iniciatyvą pradedant verslą ar
kitokią veiklą. Kartu su mokytojais diskutavome apie Ispanijos ir Lietuvos profesinio mokymo organizavimą, darbo
ypatumo panašumus ir skirtumus, analizavome praktinio
mokymo vertinimo sistemas.
Domėjomės, ar mokymo programos atitinka verslo poreikius,
koks yra verslininkų indėlis
rengiant ir atnaujinant mokymo
programas.
Vykome į kooperatyvą Coop.
Del Campo la CandelariaQuesuaria de Benijos. Šioje
įmonėje gaminami sūriai iš
ožkų pieno. Su įmonės atstovais aptarėme profesinių mokyklų ir jų socialinių partnerių bendradarbiavimo pavyzdžius. Įmonės savininkai
papasakojo, kad bendradarbiauja su profesinio rengimo centrais, sudaro galimybę mokiniams įmonėje atlikti gamybinę praktiką. Čia technologines žinias bei praktinius įgūdžius gilina ir studentai iš aukštųjų mokyklų.
Taip pat mus priėmė ir IES San Marcos profesinės mokyklos administracija kartu su mokytojais ir verslo partneriais. Mokykla su įvairiomis verslo įmonėmis sudaro ilgalaikes sutartis, kurios suteikia galimybę mokiniams jose atlikti gamybinę praktiką. Teko bendrauti su
mokiniais, kurie atvyko į mokyklą aptarti atliktą dviejų savaičių gamybinę praktiką įvairiose įmonėse. Kiekvienam mokiniui, išeinančiam
atlikti gamybinės praktikos yra skiriamas vadovas. Jis yra atsakingas už tai, kad mokiniui būtų suteikta galimybė pagilinti savo teorines ir
praktines žinias.
Lankėmės Turquesa Playa viešbutyje, stebėjome viešbučio tarnybų darbą – atvykusių ir išvykstančių svečių registraciją, užsakymų
priėmimą, informacijos teikimą svečiams apie viešbučio teikiamas paslaugas.
Stažuotės laisvalaikio metu aktyviai dalyvavome ir kultūrinėje programoje. Vykome į ekskursiją po Puerto de la Cruz miestą, lankėmės
El Medano paplūdimyje, žavėjomės Teidės ugnikalniu.
Stažuotė Tenerifėje – tai puiki galimybė tęsti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Ispanijos mokymo institucijų bei verslo įmonių, siekiant dalintis bendradarbiavimo patirtimi.
Dalyvavę stažuotėje mokyklų ir verslo įmonių atstovai kuria bendrąsias rekomendacijas „Investicijos į kvalifikuotą specialistą per profesinį mokymą“. Tai sudaro galimybę mokykloms ir socialiniams partneriams glaudžiai bendradarbiauti.
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.
Alfredas Vėlavičius, projekto dalyvis,
Viekšnių skyriaus praktinio mokymo vadovas
Adolfina Grušienė, projekto dalyvė, maitinimo ir apgyvendinimo profesijos mokytoja metodininkė
Danutė Barakauskienė, projekto dalyvė, maitinimo ir apgyvendinimo profesijos mokytoja
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