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Spalio 25 dieną mokyklos aktų salėje įvyko „Mokinių konferencija 2017“.
Konferencijoje dalyvavo I, II, III kurso grupių deleguoti atstovai, mokinių taryba, mokyklos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorę, Stasė Čupkovienė, gimnazijos skyriaus vedėja Snieguolė Kiškėnienė. Konferencijos metu mokinių tarybos pirmininkė Gintė Petraitytė (AO-63 gr.) ir pavaduotoja Kamilė Petrauskytė (AO-59 gr.) pristatė 2016-2017 metų mokinių tarybos veiklos ataskaitą.
Konferencijos metu atviru balsavimu išrinkta nauja mokinių taryba. Mokyklos administracija pasveikino naująją mokinių tarybą, išsakė savo lūkesčius,
aptarė veiklos perspektyvas.
Naujoji mokinių taryba pasiskirstė sektoriais ir darbais:
1. Gintė Petraitytė – mokinių tarybos pirmininkė (AO-63 gr.)
2. Mantas Andriejauskas – mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas (AS67 gr.)
3. Kamilė Petrauskytė – sekretorė, sporto sektorius (AO-59 gr.)
4. Paulius Ališauskas – sporto sektorius (AS-54 gr.)
5. Deividas Gandzelis – sporto sektorius (SED-69 gr.)
6. Donatas Česnauskis – ryšiai su visuomene (AS-54 gr.)
7. Valentinas Borusas – ryšiai su visuomene (AO-66 gr.)
8. Dalia Steponavičiūtė – socialinis sektorius (AP-57 gr.)
9. Paulina Brazdeikytė – socialinis sektorius (AO-59 gr.)
10. Viktorija Griciūtė – kultūros sektorius (AO-66 gr.)
11. Dovydas Baublys – kultūros sektorius (M-71 gr.)
12. Modestas Talmontas – tvarkos sektorius (SED-69 gr.)
Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius

Šiame numeryje:
2 p. Mokinių stažuotė Maltoje.
3 p. Mokinių stažuotė Vokietijoje.
4 p. Profesinio meistriškumo konkursai.
5 p. Verslumo savaitės renginys.
6 p. Solidarumo bėgimas.

Mokyklą pasiekė parama
Bendradarbiavimas su AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ (SKV), kurios tikslas – siūlyti
klientams pačios geriausios kokybės ir naujausiomis
technologijomis pagrįstas statybines ir apdailos medžiagas, tęsiasi.
Mokyklą pasiekė dar viena siunta, skirta statybos
specialybių mokinių mokymui – ARKO mūro blokai, MITTO mišiniai, įvairūs dažai, gruntai, ETNA
polistireno putplastis, darbo rūbai, informacinė medžiaga apie statybinių ir apdailos medžiagų panaudojimą.
Bronislava Butnoriutė, „Žvilgsnio“ korespondentė
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Mokinių profesinė darbinė
stažuotė Maltoje
Mažeikių politechnikos mokyklos AP-49
grupės mokiniai Rosita Kaubrytė, Diana
Mikšiūnaitė ir Dovydas Uikis dalyvavo ERASMUS+: Leonardo da Vinci programos
asmenų mobilumo projekto „Profesinių gebėjimų tobulinimas per tarptautinę patirtį“
Nr. 2017-1-LT01-KA102-035140 4 savaičių
profesinėje darbinėje stažuotėje (nuo 2017
m. spalio 15 d. iki lapkričio 12 d.). Projektą
koordinuoja VšĮ Telšių profesinio rengimo
centras.
Projekto tikslas – mokinių
profesinių gebėjimų tobulinimas, taip didinant profesinio
mokymo kokybę Telšių, Mažeikių, Kretingos profesinio
mokymo įstaigose ir užtikrinant didesnes būsimų absolventų įsidarbinimo galimybes.
Priimančioji organizacija
Easy Job Bridge puikiai organizavo mokinių sutikimą ir
visos profesinės darbinės stažuotės metu kokybiškai rūpinosi projekto vykdymu.
Mokiniai pateikia savo
įspūdžius ne tik apie profesinę
darbinę stažuotę, bet ir apie
kultūrinę programą.
Rositos Kaubrytės profesinės darbinės stažuotės įspūdžiai:
– Dirbau didelėje Maltos žiniasklaidos
kompanijoje „Media link Communications“,
kurioje dirba apie 400 darbuotojų. Šią kompaniją apima šios žiniasklaidos kryptys: televizija, radijas, laikraštis. Teko susipažinti su
visomis šios žiniasklaidos kryptimis, skyriais
ir pamatyti, kaip viskas vyksta iš arti. Kiekviena diena, praleista darbe, buvo įdomi ir
turininga, kaskart sužinodavau ir pamatydavau kažką nauja. Esu patenkinta, kad turėjau
galimybę išvykti stažuotis į šią šalį. Jeigu
turėčiau galimybę vėl dalyvauti atrankoje,
tikrai tokios galimybės nepraleisčiau.
Diana Mikšiūnaitė pateikia tokius profesinės darbinės stažuotės įspūdžius:
– Stažuotės metu Maltoje dirbau spaustuvėje „PIXEL“. Šioje įmonėje aš sužinojau,
kaip gaminami lankstinukai, vizitinės kortelės, reklaminės knygutės ir pati išmokau juos
gaminti. Man teko dirbti su pjaustymo, laminavimo ir kitomis su spausdinimo ir paties
produkto gaminimu susijusiomis mašinomis.
Daugiausia dirbau su laminavimo ir rankine
bei automatine bigavimo mašina. Daugiausia
teko daryti vizitines korteles bei lankstinukus. Taip pat teko daryti ir Helovino kaukes

bei paprastus lipdukus bei lipdukus diskams. Žmonės su
kuriais dirbau buvo
labai paslaugūs ir
draugiški, jei kažkas
nesisekdavo, jie mielai man padėdavo. Man ši stažuotė padėjo
geriau suprasti darbą spaustuvėse, taip pat
pagilinti savo kaip reklamos dizainerės žinias. Jeigu kada pasitaikytų galimybė vėl
išvykti į panašią stažuotę, nedvejodama sutikčiau.
Dovydas Uikis labai išsamiai aprašo savo
įspūdžius:
– Spalio 15 dieną turėjau skristi į Maltą,
anksti ryte su lydinčia mokytoja ir kitais 5
mokiniais važiavome į Vilniaus oro uostą, iš
ten lėktuvu skridome į Maltą. Maltoje nuo
oro uosto iki gyvenamosios vietos kelionė
truko apie pusvalandį. Jau po pietų įsikūrėme

ma. Antrąjį savaitgalį su draugais važiavome
į Senąją sostinę Mdiną, kurioje grožėjausi
nuostabiu kraštovaizdžiu.
Trečią darbo savaitę atlikau dvi užduotis
– sukūriau kavinės interjerą ir švenčių salės
papuošimus. Trečiąjį savaitgalį keliavome į
Gozo salą, kurioje plaukiojome valtimi ir
apžiūrėti salą iš šono. Pamatėme labai gražių
uolų, koralų.
Prasidėjus ketvirtai darbo savaitei gavau
labai svarbią užduotį – sukurti interjero dizainą jų dizaino studijai naudojant programą
Illustrator. Taipogi su šia programa nebuvau nė vieno karto dirbęs, bet laikui bėgant
šiek tiek pradėjau ją perprasti. Mano darbdavys buvo labai išrankus, tai teko sukurti daug
jo studijos interjero dizaino pavyzdžių, kol
galiausiai išsirinko tinkamą. Šiuo metu jie
įgyvendina šį mano darbą. Taigi rezultato
nuotraukas jie man prižadėjo atsiųsti. Darbdavys buvo labai patenkintas mano darbu ir

bute. Šiame bute gyvenome trijuose kambariuose po du asmenis kiekviename. Gyvenimo sąlygos puikios, kambariai tvarkingi,
stilingi, erdvūs. Spalio 16 dieną važinėjome
su mikroautobusu po kiekvienam mokiniui
paskirtas darbo vietas, kad galėtume susipažinti su savo darbo aplinka, vieta, ten dirbančiais žmonėmis. Tą pačią dieną teko keliauti
į Valetą (Maltos sostinę). Ten su gide apžiūrėjom didžiuosius miesto pastatus, bažnyčias, Parlamentą, skulptūras ir pan. Pabuvojome 5D kine, kuriame rodė filmą apie Maltos istoriją. Spalio 17 diena – pirmoji darbo
diena, jau tą pačią dieną gavau svarbią užduotį – sukurti brošiūrą apie naujai įrengtą
biurą. Darbas sekėsi sklandžiai, nes sulaukiau visokeriopos pagalbos iš savo bendradarbių. Pirmąjį savaitgalį važiavome į paplūdimį
„ Golden Bay“, vanduo ten labai
skaidrus ir šiltas. Taigi teko ir išsimaudyti.
Prasidėjus antrai darbo savaitei, gavau
naują užduotį – papuošti įmonės aplinką,
taigi teko dirbti su Photoshop programa, kuri
man nebuvo labai gerai žinoma ir nelabai
mokėjau su ja dirbti. Bet su kolegų pagalba
įveikiau visus reikalavimus ir darbą atlikau
puikiai, be to išmokau naudotis šia progra-

dėkojo už galimybę dirbti kartu. Atsisveikinimo proga aš jam įteikiau suvenyrų iš savo
mokyklos ir kitų smulkmenų su Lietuvos
atributika.
Atėjus paskutiniam savaitgaliui mes neturėjome jokių planų, bet, kad paskutinių
dienų nepraleisti nuobodžiai namie, nusprendėme paskutinį kartą pasivaikščioti po Valetą, nusipirkti suvenyrų šeimai bei draugams.
Lapkričio 12 dieną išskridome namo.
Ši kelionė man buvo labai naudinga, nes
įgijau patirties interjero dizaino srityje, įgijau
naujų žinių, taip pat maloniai pabendravau
su visu darbuotojų kolektyvu.
Paskutiniąją darbinės profesinės stažuotės dieną visi mokiniai gavo Europass mobilumo dokumentus ir sertifikatus.
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
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Stažuotė Vokietijoje
Spalio 28 dieną šeši Mažeikių politechnikos mokyklos mokiniai
ir keturi Viekšnių skyriaus mokiniai bei profesijos vyr. mokytoja
Daina Žukauskienė pagal ERASMUS+: Leonardo da Vinci programos asmenų mokymosi mobilumo projektą „Praktinių įgūdžių ir
kompetencijų tobulinimas darbo vietoje“ išvyko į Vokietiją.
Mokiniai atliko trijų savaičių darbo praktiką Hamburgo mieste.
Stažuodamiesi Vokietijoje tobulino ne tik bendravimo, užsienio
kalbų ir ryšių su kitomis kultūromis įgūdžius, bet ir įgijo socialinių
emocinių gebėjimų, kuriuos labai vertina būsimi darbdaviai.
Mokiniai dirbo skirtingose verslo įmonėse pagal savo specialybę. Patobulino profesinius įgūdžius dirbdami komandoje su vietiniais darbuotojais. Suvirintojai atliko suvirinimo darbus „Hans Oldag“ įmonėje. Išmoko dirbti su nauja suvirinimo įranga. Elektromontuotojai atliko elektros instaliacijos darbus statomų naujų namų
rajone. Apdailininkai gilino žinias profesiniame mokymo centre
„Ausbildungszentrum-bau”, kur kvalifikaciją kelia mokiniai ir studentai iš įvairių pasaulio šalių. Technikos priežiūros verslo darbuotojai dirbo autoservise „EINGANG“. Mokiniai atliko automobilių
priežiūros, remonto ir diagnostikos praktinius darbus naudodami
naujausius įrankius, prietaisus ir diagnostikos įrengimus. Bendraudami su kitų šalių žmonėmis mokiniai patobulino savo užsienio
kalbų gebėjimus, taip pat turimas profesines žinias, įgūdžius ir įgijo
naujų kompetencijų.
Dalyvių praktikos pasiekimai buvo įvertinti stažuotės sertifikatais, Europos mobilumo dokumentu, kuris įskaitomas į profesinio
mokymo praktinio mokymo įvertinimą. Tai pat apdailininkų specialybės mokiniai įgijo Europos standarto sertifikatą.
Laisvalaikio metu mokiniams buvo organizuota puiki kultūrinė
programa. Aplankė senamiestį su daugybe tiltų ir kanalų, garsų miniatiūrų muziejų „Miniatur Wunderland”, kuris įsikūręs Hamburgo
Speicherstadt, arba istoriniame sandėlių rajone. Šis muziejus garsėja
didžiausiu pasaulyje veikiančiu geležinkelio modeliu, kurį sudaro
apie 13 tūkstančių metrų geležinkelio bėgių, kuriais kursuoja per
900 traukinių, taip pat Hamburgo įžymybę-tunelį po Elbės upe.
Plaukdami Elbės upe grožėjosi miesto vaizdais ir architektūra, Hamburgo Elbės filharmonija.
Visi liko patenkinti. Įspūdžių tikrai daug. Dar ilgai nepamirš šios

Mokinius, tik grįžusius po vasaros atostogų, rugsėjo mėnesio pradžioje, Vaikų ir jaunimo užimtumo centras pakvietė dalyvauti
piešinių konkurse, skirtame Europos kalbų
dienai paminėti. Konkurse dalyvavo antro
kurso AP-57 grupės mokiniai: Karolina Bušmaitė, Audronė Jakštaitė, Kristina Vasiliauskaitė, Vitolda Liepaitė, Julita Pučinskaitė,
Modestas Perminas. Mokinius konsultavo
dailės mokytoja Asta Perminienė. Netrukus
Karolina Bušmaitė gavo sveikinimą, kad
tapo konkurso laureate. „Iš tikrųjų laimėti
kažko net negalvojau, svarbiausia buvo sudalyvauti konkurse. Kai mokytoja pranešė, kad
laimėjau, labai nustebau. Taip pat labai
džiaugiuosi, kad mano piešinys buvo įvertin-

nuostabios kelionės, ir ten sutiktų žmonių, o įgyta praktinė patirtis
labai pravers ateityje.
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.

tas tarp geriausiųjų visoje Lietuvoje“,–
pasakoja Karolina.
Konkursą laimėję mokiniai ne tik gavo padėkas už dalyvavimą, jų piešiniai
buvo eksponuojami Lietuvos Seimo galerijoje.
Nuoširdžiai noriu padėkoti mokiniams, dalyvavusiems konkurse, nepabijojusiems išreikšti savo nuomonę spalvomis. Sveikinu dar kartą Karoliną Bušmaitę, kurios piešinys atitiko vertinimo komisijos reikalavimus.
Regina Jonikaitė,
anglų kalbos vyr. mokytoja

Daina Žukauskienė, profesijos vyr. mokytoja

2017 m. lapkričio 30 d., Nr. 9 (111)

Lapkričio 21 dieną Alytaus profesinio rengimo
centro Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio
mokymo centre jau antrus metus iš eilės vyko nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Elektros
įrenginių elektromechanikas 2017“. 14 konkurso
dalyvių iš 7 mokyklų (Mažeikių politechnikos mokyklos, Alytaus profesinio rengimo centro, Visagino
technologijos ir verslo profesinio mokymo centro,
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos, Elektrėnų profesinio mokymo centro, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos, Jonavos politechnikos
mokyklos) atliko 3 praktines užduotis: įvadinės
0,4kV apskaitos montavimą; halogeninės 12V lemputės jungimą 0,4kV tinkle, iš dviejų vietų panaudojant modulinį impulsinį kontaktorių; elektros variklio
valdymą reversuojant.
Mūsų mokyklai atstovavo EM-47 gr. mokinys
Stanislovas Barkus ir ER-62 gr. mokinys Gintaras
Bukontas. Konkursui mokinius ruošė ir juos lydėjo
profesijos mokytojas Mindaugas Jonauskis. Mokiniams sekėsi neblogai, nors prizinių vietų ir nelaimėjo. Už dalyvavimą konkurse mokiniai gavo atminimo
medalius ir įvairių dovanėlių. Konkurso metu lydintys mokytojai gijos tiekimą pasakojo atstovas iš AB „ESO“.
klausė paskaitą apie nepertraukiamus maitinimo šaltinius, kuriuos
Mindaugas Jonauskis, profesijos mokytojas
pristatė „EATON“ grupės atstovas, o apie kokybišką elektros ener-

2017 m. lapkričio 23 d. Kauno taikomosios dailės mokykloje vyko Lietuvos
profesinių mokyklų interjero apipavidalintojo mokymo programos mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Mano svajonių kambarys 2017. Dekoratyvinis akcentas“.
Konkurse dalyvavo penkios Lietuvos
profesinės mokyklos: Vilniaus paslaugų ir
verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Šiaulių profesinio rengimo centras,
Klaipėdos technologijų mokymo centras,
Kauno taikomosios dailės mokykla, Mažeikių politechnikos mokykla. Mūsų mokyklai atstovavo III kurso AP-49 gr. mokinės Rosita Kaubrytė ir Diana Mikšiūnaitė.
Jas konkursui ruošė ir į jį lydėjo interjero
apipavidalinimo profesijos vyr. mokytoja
Daiva Davainytė.
Konkurso užduotis – sukurti dekoratyvinį akcentą Kalėdų tema savo svajonių
kambaryje. Užduotį konkurso dalyviai
turėjo atlikti per 3,5 val.
Konkurso vertinimo komisija – Justina
Gabrionytė,

UAB „Giedraitis&Architektai“ architektė,
Rasa
Česnulevičienė,
UAB
„Heliopolis“ Kauno atstovybės vadovė,
Jurgita Vasiliauskienė, Kauno taikomosios
dailės mokyklos profesijos mokytoja –
atliktas užduotis vertino pagal šiuos kriterijus: projekto originalumą, pritaikytas
meninės raiškos priemones, tinkamai parinktas ir aprašytas gamybos medžiagas
bei nubraižytą perspektyvą.
Daugiausia balų surinko ir pirmąją vietą laimėjo Kauno taikomosios dailės mokyklos mokinė. Antroji vieta skirta mūsų
mokyklos AP-49 grupės mokinei Rositai
Kaubrytei. J os darbas išsiskyr ė nepr iekaištingu piešinio spalviniu sprendimu,
išraiškinga faktūrų derme, medžiagų panaudojimu, kurios suteikė interjero sienai
jaukios, šiltos ir šventiškos nuotaikos. Trečioji vieta atiteko taip pat Kauno taikomosios dailės mokyklai.
Daiva Davainytė,
interjero apipavidalinimo profesijos
vyr. mokytoja

AP – 49 gr. Rosita Kaubrytė

AP – 49 gr. Diana Mikšiūnaitė
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Loginio mąstymo žaidimas „Protų mūšis“
verslo dienai paminėti
Jau šešerius metus Mažeikių politechnikos
mokykloje lapkričio mėnesio antrąją savaitę
vyksta tradicinis renginys „Verslumo savaitė“.
Verslumo ugdymas skatina mokinius pažinti
ne tik save, bet ir aplinką, kurioje jie gyvena.
Renginio ,,Verslumo savaitė“ sumanytojos ir
organizatorės – ekonomikos ir verslo pagrindų
mokytojos Erika Pusvaškė ir Vilma Ramanauskienė.
Šios savaitės metu mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose.
Pirmadienį dalyvavo motyvaciniuose pokalbiuose „Verslas nuo nulio“. Šio renginio
metu klausėsi UAB „Hotrema“ komercijos
direktoriaus Mariaus Lazdausko ir žmogiškųjų
išteklių vadovo Dariaus Šiaulio pasakojimo
apie jų sėkmės istoriją versle. Taip pat savo
verslo idėjos įgyvendinimo patirtimi dalijosi
Jaja IT, MB direktorius Tomas Balsys.
Antradienį
suvirintojo,
apdailininko
(statybininko), elektriko, prekybos įmonių
vadybininko padėjėjo, apeigų ir švenčių organizatoriaus bei interjero apipavidalintojo specialybių baigiamųjų kursų mokiniai dalyvavo
edukacinėse išvykose į įmones ,,Šešėliavimas įmonėse“. Prie šios
dienos įgyvendinimo prisidėjo Mažeikių verslininkų asociacijos
įmonės bei įmonės, kurios nėra asociacijos narės.
Trečiadienį baigiamųjų kursų mokiniai, kurie dalyvavo edukacinėse išvykose, pateikė pristatymus mokyklos Infocentro televizoriuje. Šie pristatymai mokyklos bendruomenei padėjo susipažinti su
įvykusiais vizitais į įmones.
Ketvirtadienį loginio mąstymo žaidime ,,Protų mūšis“, skirtame
verslo dienai paminėti, dalyvavo šešios komandos – ,,ABF LT“,
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos dvi mokinių komandos,
Mažeikių Gabijos gimnazijos, Mažeikių politechnikos mokyklos
Viekšnių skyriaus ir Mažeikių politechnikos mokyklos.
,,Protų mūšio“ atsakymus vertino kompetentinga komisija: Mažeikių politechnikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorę Stasė Čupkovienė, Mažeikių Verslininkų

asociacijos vykdantysis direktorius Rolandas Lemežis ir Viešosios
įstaigos Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė
Jolanta Gintalienė.
Žaidimo pabaigoje sveikinimo žodį tarė ir komandas apdovanojo

Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėjas Virgilijus Radvilas.
Diplomu apdovanota ir daugiausiai taškų pelnė Mažeikių Gabijos gimnazijos komanda. Likusioms komandoms įteikti padėkos
raštai už dalyvavimą žaidime.
Loginio mąstymo žaidimą,,Protų mūšis“, skirtą verslo dienai
paminėti, vedė apeigų ir švenčių organizatoriaus specialybės baigiamojo kurso mokinė Gintė Petraitytė.
Penktadienį karjeros koordinatoriai lankėsi visose grupėse ir
pakvietė mokinius dalyvauti anketinėje apklausoje. Šios dienos tikslas – sužinoti, kokios pagalbos mokiniams reikia karjeros koordinavimo klausimais.
Erika Pusvaškė,
ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja metodininkė

Turistų išvyka po Žemaitijos
istorines bei kultūrines vietas
Lietingą spalio 14 dieną, šeštadienį, mokyklos turistų būrelio
nariai dalyvavo Mažeikių turistų klubo organizuotoje išvykoje maršrutu Mažeikiai – Varniai – Tverai - Lopaičiai –
Biržuvėnai - Mažeikiai.
Varnių vyskupystės muziejuje gidas mus susipažindino su
Žemaičių vyskupystės ir Telšių vyskupijos meno, istorijos
paveldu ir kitomis muziejinėmis vertybėmis. Po to vykome į
Tverus, kur XIII a. sprendėsi Lietuvos likimas. Turbūt įdomiausia buvo pasivaikščioti po Lopaičių piliakalnį bei jo
prieigose esantį pažintinį taką. Vakarėjant dar spėjome aplankyti Biržuvėnų dvarą – tai vertingas XVIII-XIX a. stambios medinės dvaro sodybos pavyzdys.
Dar nevėlu ir kitiems mokiniams prisijungti prie mokyklos
turistų. Norintieji keliauti pėsčiomis, baidarėmis, dviračiais,
slidėmis, užeikite į T-206 kabinetą ir užsirašykite į turistų
būrelį.
S. Čupkovienė, mokyklos turistų klubo vadovė
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Nuo 2009 metų kasmet lapkričio
mėnesį organizuojama Europos atliekų
mažinimo savaitė. Šiai savaitei skirti
renginiai vyksta daugumoje ES šalių, o
nuo 2015 metų ir Lietuvoje. Šiemet jie
vyko lapkričio 18 – 26 dienomis. Šios
tarptautinės akcijos tikslas – skatinti
visuomenę vengti atliekų susidarymo,
daiktus naudoti pakartotinai ar pailginti
jų naudojimo laiką. Šių metų šūkis –
„Suteik naują gyvenimą”. Lietuvoje
šiuos renginius koordinuoja Aplinkos
ministerija.
Prie šios iniciatyvos prisijungė ir
mūsų mokykla. Aplinkos apsaugos darbuotojo specialybės profesijos mokytojai su mokiniais pakvietė visas grupes
dalyvauti parodoje ,,Suteik naują gyvenimą“ ir pagaminti darbelių iš įvairių
atliekų. Net dvylika grupių pristatė unikalių pačių sukurtų eksponatų: paveikslų, šviestuvų, įvairių dekoracijų, puokščių, baldų, dėžučių, vazelių, rūbų ir kitų
gaminių, sukurtų iš įvairių medžiagų –
panaudoto popieriaus, metalo, plastikinių maišelių, senų plokštelių, vienkartinių indų, net automobilio padangos...
SED- 69 gr. mokiniai Andrius Olberkis
ir Modestas Talmontas sukūrė komiksą,
kuris buvo demonstruojamas per mokyklos informacinio centro televizorių.
Taip pat visą savaitę buvo rodomi vaizdo įrašai apie antrinį daiktų panaudoji-

mą.
Parodos uždarymas vyko mokyklos
fojė. Renginys prasidėjo madų šou apeigų ir švenčių organizatoriaus bei
interjero apipavidalintojo specialybių
merginos pademonstravo popierinių
rūbų kolekciją. Renginį vedė aplinkos
apsaugos darbuotojo specialybės AAD65 gr. mokinė Živilė Karpytė. Ji padėkojo visiems dalyviams, grupių auklėtojams, mokytojams, aktyviai prisidėjusiems prie parodos organizavimo. Darbai buvo išskirtiniai, dalyviai kūrybingi,
todėl nutarta apdovanoti visus. Gimnazijos skyriaus vedėja Snieguolė Kiškėnienė įteikė padėkos raštus ir dovanėles
parodoje dalyvavusioms AO-66, AO-59,
AAD-58, EM-68, SED-55, SED-46, AP
-49, ER-62, AAD-65, SED-69, AS-67,
AP-57 grupėms.
Savaitės metu buvo vykdoma mokinių apklausa, kuria buvo siekiama išsiaiškinti, ką mokiniai žino apie aplinkosaugą, atliekas ir jų tvarkymą. Geriausiais žinovais pripažinti ir apdovanoti –
AAD-65 gr. mokinė Vaiva Dumčiūtė (I
vieta), AP-57 gr. mokinys Šarūnas Kižys (II vieta), SED-55 gr. mokinys Aurimas Voveris (III vieta).

Mūsų mokykloje paminėta
Europos atliekų mažinimo
savaitė

Gintarė Tenytė ir Živilė Karpytė,
Jaunųjų žurnalistų būrelio narės

Ketvirtasis Solidarumo bėgimas

Šį rudenį tradiciškai įsijungėme į visuomeninės organizacijos
„Gelbėkit vaikus“ organizuojamą bėgimą, kuriame kasmet dalyvauja šimtai Lietuvos ugdymo
įstaigų. Kaip teigia akcijos
organizatoriai, bėgimu siekiama ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą bei
solidarumą.
Šiemet Solidarumo bėgime
dalyvavo 80 mokinių, aukojančių buvo dar daugiau. Pavyko
surinkti 123 eurus. Lėšos bus
išsiųstos
organizacijai
„Gelbėkit vaikus“, kuri įsipareigojo pinigus skirti pozityvios tėvystės mokymams Lietuvoje bei medicinos punktui
vienoje pradinėje mokykloje
Zambijoje įrengti.
Dėkoju mokyklos bendruomenei už dosnumą, solidarumą ir
pagalbą organizuojant renginį.
Ineta Grinkevičienė,
socialinė pedagogė
metodininkė
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