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kyklos valgykloje, apsigyventi mokyklos bendrabutyje. Vykdoma aktyvi popamokinė veikla.
Kita renginio dalis buvo skirta susipažinti su mokyklos dirbtuvėmis, kabinetais, pokalbiams su
mokytojais ir mokiniais. Pirmame mokyklos
aukšte vyko specialybių pristatymai, veikė mokinių darbų parodėlės, vyko įvairios atrakcijos, žaidimai, netrūko ir prizų bei siurprizų.
Elektrikų specialybės mokiniai demonstravo apšvietimo stendus, apeigų ir švenčių organizatoriai šviesos efektus, apdailininkai (statybininkai)
kvietė pasigaminti paveikslėlius naudojant dekoratyvinį dažymą trafaretu, prekybos įmonių vadybininko padėjėjai pateikė užduotį su prekių
pakuotėmis, aplinkos apsaugos darbuotojai siūlė pasitikrinti žinias
apie aplinkos taršą, atliekų rūšiavimą. Prie naftos produktų operatoriaus specialybės stalo buvo galima susipažinti su naftos produktais,
technologinių įrenginių maketais, o vizualinės reklamos gamintojai
kvietė pasigaminti paveikslėlius su būsima specialybe. Suvirintojai
atvykusius mokinius sudomino darbais iš metalo. Buvo galima
sukti laimės ratą, nusifotografuoti su linksmais knygos apie Kakę
Makę personažais.
Įvairias veiklas siūlė bendrojo ugdymo mokytojai – atpažinti

Balandžio mėnesį Mažeikių politechnikos mokykla tradiciškai
pakvietė į atvirų durų dienos renginį, kuris prasidėjo mokyklos aktų
salėje. Lietuvišku šokiu ir skambia daina susirinkusius pasveikino
mokyklos šokėjos ir dainininkai. Ekrane buvo demonstruojamas
filmukas apie mokyklą.
Renginio vedėjas – karjeros koordinatorius Vaidas Andrijaitis –
linksmai bendravo su mokiniais ir mokytojais iš kitų miesto mokyklų, akcentavo, kad žmogus savo kelio ieško visą gyvenimą, pakvietė susipažinti su mokykla, specialybėmis, „prisimatuoti“ būsimą
profesiją ir birželio mėnesį pasirinkti mokymąsi mūsų
mokykloje.
Atvykusius į atvirų durų renginį pasveikino mokyklos direktorė Vida Lumpickienė. Ji pažymėjo, kad
nežinojimas, kokiu keliu pasukti, yra natūralus dalykas, todėl į pagalbą ateina atvirų durų dienos.
„Sužinosite visą informaciją apie mokyklą, priėmimo
sąlygas, susipažinsite su mokiniais ir mokytojais. Geriau vieną kartą pamatyti negu 100 kartų išgirsti“, –
sakė direktorė ir palinkėjo tinkamai pasirinkti profesiją, baigti mokyklą, įsidarbinti ir toliau siekti karjeros.
Gimnazijos skyriaus vedėja Snieguolė Kiškėnienė
kalbėjo apie mokykloje veikiantį gimnazijos skyrių:
„Mokiniai pas mus, kaip ir kitose gimnazijose, mokosi
pagal vidurinio ugdymo programą, renkasi egzaminus
ir, sėkmingai juos išlaikę, gauna brandos atestatą. Šiemet bus renkama 9 (I-a gimnazijos) klasė, todėl kviečiami ir baigusieji 8 klases. Jie čia galės įgyti pagrindinį išsilavinimą, susipažinti su profesijomis.“
Su mokyklos projektine veikla supažindino statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja ir projektų
vadovė Erika Pusvaškė, ji papasakojo, kad mokiniai
turi galimybę įsitraukti į darbo rinką, dalyvauti atrankose ir vykti stažuotis į užsienį. Ten mokiniai atlieka
praktiką, tobulina savo bendruosius ir profesinius gebėjimus, gilina profesines žinias, susipažįsta su kitų šalių kultūra ir chemines medžiagas, atlikti bandymus, stebėti ląsteles per mikrosparsiveža daug įspūdžių.
kopą, taip pat jie paruošė netikėtų staigmenų ir kitų įdomybių.
Renginio vedėjas pastebėjo, kad baigusieji mūsų mokyklą gauna
B. Butnoriutė, „Žvilgsnio“ korespondentė
du dokumentus - brandos atestatą ir profesinio mokymo diplomą.
Mokiniams yra mokama stipendija, galima skaniai pavalgyti mo-
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Mažeikių politechnikos mokykla partnerių
teisėmis dalyvauja Erasmus+: Leonardo da
Vinci programos asmenų mokymosi mobilumo
projektuose „Meistriškumas, tradicijos ir inovacijos per partnerystę ir tarptautiškumą profesiniame mokyme“ Nr. 2017-1-LT01-KA102035099 ir „Profesinių gebėjimų tobulinimas
per tarptautinę patirtį“ Nr. 2017-1-LT01KA102-035140. Projektą koordinuoja VšĮ Telšių profesinio rengimo centras.
Šių
projektų
metu
apdailininko
(statybininko), technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybių mokiniai tobulino savo
profesinius gebėjimus užsienyje. Iš viso 5 mokiniai stažavosi 4 savaites.
Trys apdailininko (statybininko) specialybės mokiniai keturias savaites praktiką atliko
nedidelėje kompanijoje „Antonio Augusto Maria Olivera Construction“. Čia buvo remontuojami 2 namai. Per 4 savaites būsimieji statybininkai kartu su įmonės darbuotojais įrengė 2
butus. Jie dirbo visus statybos darbus – griovė
vidines pertvaras, betonavo, montavo gipso
kartono plokštes, glaistė, dažė bei klojo grindų
dangą.
Du būsimieji technikos priežiūros verslo
darbuotojai vyko stažuotis į Vokietijos profesinę mokyklą Chemnice. Mokyklos praktinio mokymo laboratorijose mokiniai montavo variklius ir stabdžių sistemas, atliko benzino ir
dyzelino variklių išmetamųjų dujų bandymus, ardė padangas ir ratus, juos keitė ir balansavo, fiksavo skysčių slėgius ir jų pokyčius, šalino
variklių valdymo sistemų sutrikimus su diagnostine „Bosh“ įranga.
Stažuotėje dalyvavusių mokinių profesinis tobulėjimas neapsiribojo vien tik darbu. Jie susipažino ir su automobilių priežiūra darbo
rinkoje – lankėsi „Volskswagen“ gamykloje, Dresdeno oro uosto autoserviso dirbtuvėse.
Stažuotės buvo naudingos ne tik dėl profesinių įgūdžių tobulinimo. Mokiniai, gyvendami užsienyje, domėjosi priimančių šalių kultūra,
papročiais, istorija, tradicijomis, patiekalais. Stažuočių dalyviai pateko į tarptautinę aplinką, kur nuolat bendravo su kitų šalių studentais
bei darbuotojais, todėl prasiplėtė jų akiratis, pagerėjo anglų kalbos žinios.
Neatsiliko ir mokytojai. Du Mažeikių politechnikos mokyklos mokytojai sėmėsi patirties Danijoje. Pagrindinis tikslas – darbuotojų,
vykdančių ir kuruojančių profesinį mokymą, profesinių įgūdžių tobulinimas inžinerinėje, statybos, turizmo ir paslaugų srityse, analizuojant profesinio mokymo tradicijas, inovacijas ir partnerystę Europos šalyse, didinant profesinio mokymo vykdymo ir organizavimo kokybę Telšių ir Mažeikių profesinio mokymo įstaigose, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmuose ir Telšių smulkiųjų verslininkų asociacijoje bei užtikrinant profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos reikalavimams. Vizitų dalyviai stebėjo profesinio mokymo vykdymą profesinėse mokyklose ir įmonėse, domėjosi naujausia įranga, dėstymo metodais, profesinio mokymo ir verslo bendradarbiavimo plėtros patirtimi, stebėjo profesinio mokymo pamokas. Stažuotės suteikė
puikią galimybę užmegzti ir stiprinti glaudų bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir ES mokymo institucijų, siekiant dalintis
bendradarbiavimo patirtimi. Įgyta patirtis naudinga tiek organizuojant ugdymo procesą, tiek sprendžiant mokyklos
gyvenimo klausimus. Džiugu, kad pedagogai galėjo patobulinti dalykines, profesines ir bendrakultūrines kompetencijas,
pagilinti užsienio kalbų žinias, profesinius įgūdžius, dalintis
savo profesine patirtimi, pasisemti naujų žinių, kurios pravers taikant naujus metodus ugdymo procese.
Tiek mokiniai, tiek darbuotojai gavo Europass mobilumo
dokumentus, liudijančius patobulintus gebėjimus ir kompetencijas.
Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali
būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Erika Pusvaškė,
statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja,
projektų koordinatorė
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Profesinės darbinės stažuotės
Europoje
Mažeikių politechnikos mokykla įgyvendina
Erasmus+ Leonardo da Vinci programos asmenų mokymosi mobilumo projektą „Praktinių
įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas darbo
vietoje“ Nr. 2017-1-LT01- KA102-034887.
Projekto tikslas – tobulinti praktinius įgūdžius ir kompetencijas, bendruosius gebėjimus,
didinti iniciatyvumą ir verslumą, siekiant gerinti įsidarbinimo galimybes integruojantis į darbo
rinką.
Projekto dalyviai – 4 apeigų ir švenčių organizatoriaus, 2 maitinimo ir apgyvendinimo
paslaugų teikėjo, 4 prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, 4 smulkiojo verslo organizatoriaus, 4 sporto klubo veiklos organizatoriaus ir
2 virėjo pirminio profesinio mokymo programų
mokiniai. Darbinės profesinės stažuotės metu
visapusišką pagalbą teikė mokinius lydintys
asmenys t. y., Italijoje – Tatjana Kinčinienė,
verslo ir paslaugų profesinio mokymo skyriaus
vedėja, Portugalijoje – Nina Steponavičienė,
informacinių technologijų mokytoja metodininkė bei Ispanijoje – Erika Pusvaškė, statybos
profesinio mokymo skyriaus vedėja, projektų
koordinatorė.
2018 m. vasario 24 – kovo 16 dienomis sporto klubo veiklos organizatoriaus ir apeigų ir
švenčių organizatoriaus specialybių mokiniai
dalyvavo mobilumo vizite Italijoje. Priimančioji organizacija – „New Service Societa“. Atsakingi asmenys – Mindaugas Lučka ir Karinė
Amirjan Lučkė, jie ir rūpinosi viso projekto
vykdymu.
Savo profesines žinias būsimi sporto klubo
veiklos organizatoriai gilino Vico del Gargano
miesto sporto klube „New free time“. Sporto
klubo savininkas Leonardo Maniello maloniai
dalinosi savo ilgamete sportinės veiklos patirtimi. Stažuotės metu mokiniai organizavo
„Štangos spaudimo“ varžybas, apsilankė
Foggia mieste įsikūrusiame „Mirage Village“
sporto komplekse, kuriame mokiniai supažindinti su klubo veiklomis bei taikomomis naujausiomis technologijomis.
Apeigų ir švenčių organizatoriaus specialybės
mokinės dirbo priimančiojoje organizacijoje.
Stažuotės metu teko suplanuoti ir suorganizuoti
du didelius renginius – Kovo 8-osios ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventes. Mokinės rašė renginių scenarijus, maketavo renginių reklamas, dekoravo stalus, puošė patalpas.
„New Service Societa“ organizacija projekto
dalyvius supažindino su savo šalies tradicijomis, kultūra, valgiais ir lankytinais objektais:
Peschihi – baltuoju miestu, Vieste ir jos simboliais Pizzo Munno, Arco san Felice, San Giovanni Rotondo – Padre Pio vienuolynu, Roma,
Bariu, Spiaggia della Zagare (Vieste-Mattinata)
paplūdimiais, San Menaio, Foce Varano kaimo
turizmo sodyba.
2018 m. vasario 25 – kovo 17 dienomis apeigų ir švenčių organizatoriaus, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo ir smulkiojo verslo
organizatoriaus specialybių mokiniai dalyvavo

mobilumo vizite Portugalijoje. Priimančioji
organizacija EPD (European Projects Development) puikiai organizavo mokinių sutikimą ir
visos profesinės darbinės stažuotės metu kokybiškai rūpinosi projekto vykdymu.
Apeigų ir švenčių organizatoriaus bei smulkiojo verslo organizatoriaus specialybių mokiniai darbines praktines stažuotes atliko nekilnojamojo turto bendrovėje „Valor Exemplar“.
Apeigų ir švenčių organizatoriaus specialybės
mokinys padėjo organizuoti taip vadinamuosius „open door“ (atvirų durų) renginius, kai
klientai ateina į nekilnojamo turto objektą, jis
jiems pristatomas, yra vaišinami gaiviaisiais
gėrimais, yra užimami, kol objekte lankosi kiti
klientai. Smulkiojo verslo organizatoriaus specialybės mokinė rinko informaciją apie miesto
nekilnojamojo turto objektus tiek apžiūrint
gyvai, tiek ieškant informacijos internete, taip
pat bendravo su anglakalbiais klientais. Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo specialybės
mokinės dirbo prekybos centro „Continente“
sandėlyje, priiminėjo prekes, tekdavo prekes
skenuoti, kodus dėlioti ant prekių, dokumentus
reikėdavo susegti ir vežti prekes iš mašinų į
sandėlį bei dirbti prekybinėje salėje. Apeigų ir
švenčių organizatoriaus bei smulkiojo verslo
organizatoriaus specialybių mokinės – gėlių
salone ,,Florineve“
– darė laidotuvių
vainikus,
puokštes, namų
dekoracijas iš
gėlių, užsakytas
puokštes ir kt.
Savaitgaliais
mokiniams
buvo
organizuojamos kultūrinės ekskursijos po Lisabonos
miestą,
kurios
metu
aplankė kultūrinius objektus.
Išvykos
į
Cascais ir Cabo
da Roca miestus paliko neišdildomų įspūdžių.
2018 m. kovo 3-24 dienomis įvyko penktasis
besimokančių profesiniame mokyme mobilumo
vizitas Valensijos mieste (Ispanija). Priimančioji organizacija Ispanijoje – Sistema Practices
s.l. (ESMOVIA). Darbinę profesinę stažuotę
mokiniai atliko ESMOVIA organizacijos parinktose įmonėse: Toys "R" Us, Hotel Olympia, Hotel Neptuno. Viešbučiuose praktiką
atliko po dvi mokines. Merginos realiose darbo
vietose maišė įvairius ingredientus, reikalingus
įvairiems patiekalams, ruošė indus maistui
gaminti bei tiekti, plovė, skuto, pjaustė ir gamino daržoves, taip pat gamino kelis skirtingus
užsakymus tuo pačiu metu, dirbo skirtingose
virtuvės zonose, prižiūrėjo švarą maisto ruošimo vietose, valė virimo paviršius, rūpinosi, kad
jie būtų švarūs ir tvarkingi ir pan. Žaislų prekių
parduotuvėje Toys "R" Us vaikinai klasifikavo,
ženklino ir pakavo, skirstė ir dėliojo prekes į
lentynas, ruošė ir organizavo prekes pardavimui, teikė klientams profesionalias konsultaci-

jas, dirbo su prietaisais, mašinomis ar kita įranga, skirta mažmeninės prekybos parduotuvėms,
profesionaliai tvarkė prekes parduotuvėje, tikrino prekių kokybę, susipažino su pagrindiniu
prekių grupių asortimentu, teikė pagalbą klientams ir pan.
Praktinės stažuotės metu patobulintos bendrakultūrinės kompetencijos – susipažinta su Valensijos (Ispanija) kultūra, istorija, tradicijomis,
papročiais. Priimančioji organizacija ESMOVIA suorganizavo ekskursijas Valensijos senamiestyje, menų ir mokslo mieste. Įspūdingai
praleidome laiką „Flamenko“ vakare, turėjome
galimybę pamatyti žmonių kovą su buliais,
grožėjomės Viduržemio jūra, Valensijos uosto
molu. Būtent, tuo laikotarpiu vyko tradicinis
„Las Fallas“ ugnies festivalis, kurio metu lėlės,
vaizduojančios žinomus politikus, visuomenės
veikėjus, atspindinčios einamuosius įvykius,
pagamintos iš medžio, kartono, popieriaus ir
tinko, yra sudeginamos. Skanavome įvairių
tradicinių Valensijos regiono patiekalų. Visus
projekto dalyvius žavėjo žmonių atvirumas,
nuoširdumas, paslaugumas, tolerantiškumas.
Darbinių profesinių stažuočių metu Italijoje,
Portugalijoje ir Ispanijoje mokiniai tobulino
profesinius įgūdžius ir kompetencijas realioje
darbo vietoje, anglų ir ispanų kalbų gebėjimus,

socialinius įgūdžius bei įgijo tarptautinės patirties. Didelį įspūdį paliko įmonių darbuotojų
profesionalumas, atsidavimas darbui, geranoriškumas ir nuoširdumas santykiuose su bendradarbiais, suinteresuotumas kompetentingai
padėti kolegoms. Tai suteiks didesnes įsidarbinimo galimybes ir geresnes karjeros perspektyvas ateityje.
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,
statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja,
projektų koordinatorė
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Mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo kasmetinėje aplinkos
švarinimo akcijoje „Darom“.
„Darom“ akcija yra vienas didžiausių renginių Lietuvoje, atkreipiantis
dėmesį ne tik į aplinkosaugos problemas Lietuvoje ir visame pasaulyje,
bet skatinantis savanorystės, socialinio atsakingumo ir pilietiškumo jausmus“, – mano akcijos organizatoriai.
Ši akcija Lietuvoje gyvuoja jau 11
metų.
Mes tvarkėme ne tik savo mokyklos
aplinką, bet ir miesto erdves: nuo
Skuodo gatvės iki Ventos upės tilto.
Džiaugiamės, kad šiemet atliekų
surinkome mažiau. Gal žmonės tapo
sąmoningesni, atsakingesni, labiau
kreipia dėmesį į aplinkos taršą? Juk
visi norime gyventi švarioje ir sau-

Civilinės ir priešgaisrinės saugos pratybos

į saugią vietą (prie pagrindinio mokyklos įėjimo). Mokytojai suskaičiavo mokinius klasėje ir susibūrimo vietoje. Reikalingą informaciją
Balandžio 24 d. 9 val. mokykloje vyko civilinės ir priešgaisrinės pateikė darbų ir civilinės saugos inžinierius Algimantas Beniušis
saugos pratybos. Išgirdę ilgą mokyklos skambučio signalą, mokyto- bei Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Mujai ir mokiniai vadovaudamiesi evakuacijos planu išėjo iš mokyklos rauskas.

Dalyvavome nacionaliniame profesinio
meistriškumo konkurse
„Profesionaliausias prekybininkas 2018“
Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyrius
organizavo nacionalinį „Profesionaliausio prekybininko“ konkursą,
kuriame dalyvavo mokiniai iš devynių profesinių mokyklų. Mūsų
mokyklai atstovavo Sandra Jucytė ir Monika Letukytė iš PV-48 grupės bei Viekšnių skyriaus mokinės Auksė Martinkutė (AK-70 gr.) ir

Mokykla dalyvavo
„Žaliojoje olimpiadoje“
VšĮ „Žaliasis taškas ir VšĮ „RV Agentūra“ organizavo nacionalinį konkursą „Žalioji
olimpiada“ aplinkos apsaugos tematika.
Konkurso tikslas – atkreipti mokinių dėmesį
į aplinkosaugines problemas, skatinti domėtis jų sprendimo būdais, formuoti palankias
aplinkai vertybių nuostatas, ypatingą reikšmę
teikiant teisingam atliekų tvarkymui, racionaliam resursų naudojimui, aplinkos kokybės
gerinimui. Olimpiada vykdoma 3 etapais.

Agnė Vaičienė (SV-65 gr.). Su jomis vyko vyr. profesijos mokytoja
Vida Karvauskienė bei profesijos mokytoja metodininkė Adolfina
Grušienė. Konkurso dalyviai burtų keliu buvo suskirstyti į komandas po du asmenis. Komandos turėjo pristatyti prekes, išrašyti PVM
sąskaitą-faktūrą, aptarnauti pirkėją kompiuteriniu kasos aparatu,
buvo tikrinami komandos dalyvių pastabumo gebėjimai. Dalyvius
vertino komisija, sudaryta iš Šiaulių miesto prekybos įmonių atstovų. Mūsų merginos pagilino savo profesines žinias, gebėjimus, įgavo dalyvavimo konkursuose patirties, buvo apdovanotos padėkomis
už dalyvavimą.

Mūsų mokykla sėkmingai sudalyvavo
pirmame olimpiados etape ir pateko į antrąjį.
Visą kovo mėnesį mokykloje buvo vykdomos olimpiados užduotys. Į šią veiklą aktyviai įsitraukė visa mokyklos bendruomenė.
Darbus koordinavo vyr. profesijos mokytoja
Gėnė Janina Pavlovienė. Jai padėjo aplinkos
apsaugos darbuotojų specialybės profesijos
mokytojos su mokiniais. Buvo gaminamos
atliekų dėžės, renkamos, rūšiuojamos ir sveriamos atliekos. Taip pat buvo kuriami ir
klijuojami lipdukai, raginantys taupyti resursus – vandenį ir elektrą. Fotografavome,
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aprašėme savo nuveiktus aplinkosaugos darbus ir iniciatyvas.
Dėkojame visiems aktyviai ir atsakingai
dalyvavusiems šiame renginyje, taip pat už
kūrybiškai atliktas užduotis. Ypač dėkojame
profesijos mokytojams Astai Rimkienei,
Mindaugui Jonauskiui, direktoriaus pavaduotojui infrastruktūrai Arkadijui Kaminskiui.
Parodėme, kad mums visiems rūpi aplinkosauginės problemos, visi norime gyventi
gražesnėje, švaresnėje ir sveikesnėje visuomenėje. Svarbiausia, kad įgyti įpročiai išliktų
visą gyvenimą.
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