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Respublikinė metodinėpraktinė konferencija
„Profesijos mokytojo vaidmuo
ruošiant kvalifikuotą
specialistą“
Balandžio 25 d. Mažeikių politechnikos
mokykloje įvyko respublikinė metodinėpraktinė konferencija „Profesijos mokytojo
vaidmuo ruošiant kvalifikuotą specialistą“,
kurioje dalyvavo profesinio mokymo įstaigų
vadovai, profesijos mokytojai, kiti specialistai iš Mažeikių, Joniškio, Tauragės, Kuršėnų, Kauno, Telšių, Skuodo.
Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja
patirtimi ruošiant kvalifikuotus specialistus.
Konferencijos dalyvius sveikino ir produktyvaus darbo linkėjo mokyklos direktorė
Vida Lumpickienė, Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė,

mero patarėjas Virgilijus Radvilas.
Konferencijos dalyviai dalijosi technologijų mokyklinio brandos egzamino praktinio
įgyvendinimo aspektais. Svečiai iš Telšių
pristatė stendinius pranešimus apie dailiųjų
tekstilės dirbinių gamintojo bei kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybės
technologijų mokyklinio brandos egzamino
įgyvendinimo aspektus.
Pateiktos įžvalgos apie efektyvius, įtraukiančius ir į skirtingus mokinių poreikius
orientuotus mokymo(si) metodus. Svečiai iš
Tauragės ir Joniškio skaitė pranešimus:
„Meno terapijos taikymo galimybės ugdymo
procese ruošiant būsimus grožio specialistus“, „Netradiciniai mokymo metodai floristikos ir augalininkystės praktinio mokymo
pamokose“ bei „Pamokos kitaip: pasirinkta
profesija ir kultūrinis kontekstas“.
Inovatyviai pristatytas kūrybiškumo ugdymas pasitelkiant informacines ir komunikacines technologijas praktiniame mokyme.

Mūsų
mokyklos
apdailininko
(statybininko) specialybės mokiniai dalyvavo profesinio meistriškumo konkurse, kuris
vyko Vilniuje parodos „RESTA 2018“ metu.
Šiais metais reikėjo atlikti neįprastą užduotį
– iš KNAUF medžiagų pastatyti suoliuką.
Idėja - gipso kartono plokščių panaudojimas
ne tik sienų ar lubų dengimui, bet ir norimos
apkrovos laikančiai konstrukcijai sukurti.
Sukurti suoliukai buvo pastatyti LITEXPO salės galerijoje parodos metu lanky-

tojams pailsėti. Konkursas vyko 2 dienas,
jame dalyvavo 11 komandų. Mūsų mokyklai
atstovavo AS-67 gr. mokiniai Mantas Gintalas ir Tadas Galdikas. Juos konkursui ruošė
profesijos mokytojai Vilma Ramanauskienė
ir Domininkas Niūniava. Mokiniai pasirodė
gerai, įgijo dalyvavimo konkursuose patirties, pagilino profesinius įgūdžius, buvo
apdovanoti dalyvių diplomais ir dovanėlėmis.
„Žvilgsnio“ informacija

Joniškio ir Skuodo pranešėjai konferencijos
dalyvius supažindino su interaktyvių mokymo priemonių panaudojimu mokant profesijos ir aktyviu filmų žiūrėjimu su vizia.co.
Tarptautiniu projektinės patirties pritaikymu profesiniame mokyme dalijosi Kuršėnų ir Mažeikių pranešėjai. Pranešimuose
buvo kalbama apie tarptautinės patirties
integraciją į profesinio mokymo kaitą, kvalifikuoto darbo rinkos specialisto profesinėje
mokykloje pavyzdį, remiantis ES šalių patirtimi ir gerosios patirties pritaikymą ugdymo
procese. Taip pat buvo pristatytas ir kuršėniškių stendinis pranešimas apie tarptautinės
patirties integraciją į profesinio mokymo
kaitą po vizito Barselonoje.
Paskutiniaisiais konferencijos akcentais
tapo Mažeikių ir Kauno atstovų pranešimai
apie kvalifikuoto specialisto koncepciją VšĮ
Šiaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikių padalinyje ir technologinio ugdymo
prielaidas pirmojo Nepriklausomybės laikotarpio (1918 – 1940) Lietuvos mokykloje.
Respublikinėje
metodinėje-praktinėje
konferencijoje „Profesijos mokytojo vaidmuo ruošiant kvalifikuotą specialistą“ išgirstos įžvalgos buvo naudingos visiems konferencijos dalyviams.
Erika Pusvaškė, statybos profesinio
mokymo skyriaus vedėja, ekonomikos ir
verslo pagrindų mokytoja metodininkė
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nas, kuriame mes pietavome, stebėjome mokinių aptarnavimo darbą. Mokytojas stebi aptarnavimą, esant būtinybei pataiso, konsultuoja mokinį. 3 lygis – aukščiausio lygio restoranas, kuriame dirba
bakalauro laipsnio siekiantys studentai. Institute baigiamuosius egzaminus vertina užsienio šalių ekspertai.
Bendraudami su mokyklos darbuotojais sužinojome, kad šioje institucijoje mokslo trukmė
net septyneri metai: pirmaisiais mokymosi
metais mokiniai išmoksta svetingumo
(aptarnavimo) pagrindų; po dviejų metų įgyja
sertifikatą iš pasirinktos srities ir jau gali dirbti vietinėje rinkoje; trejus metus pasimokę
įgyja diplomą. Jei nori tęsti mokymąsi toliau
– ketvirtus metus mokiniai atlieka tarptautinę
praktiką. Mokykla padeda susirasti patikimus
darbdavius. Atlikus metų trukmės tarptautinę
praktiką, penktais, šeštais ir septintais metais
mokomasi bakalauro studijose. Diskusijų
metu pasidžiaugėme, kad baigusiems studijas
maltiečiams nėra problemų susirasti darbą,
instituto skelbimų lenta nusėta darbą siūlančiais skelbimais. Tai didelė motyvacija mokytis ir įgyti profesiją.
Kitą dieną lankėmės Ta‘Qali ūkininkų turguje, stebėjome vietinę produkciją, jos įvairovę,
kalbėjome su vietiniais ūkininkais. Apžiūrėjome amatininkų kaimelį Ta‘Qali. Čia stebėjome, kaip gimsta įvairiausių formų stiklo dirbiniai.
Ketvirtadienį lankėmės tradiciniame Maltos
restorane ,,Ta Nenu“. Restorane stebėjome
šaltų tradicinių patiekalų „Maltiečių lėkštė“
gamybą. Stebėjome, kaip išlaikytos picos kepimo tradicijos. Susipažinę su tradicinių valgių gamybos technologijomis keliavome į
alyvuogių ūkį. Ūkio savininkas pasakojo, kad
savo ūkyje nenaudoja jokių cheminių medžiagų kenkėjams, ligoms naikinti, viską daro natūralių medžiagų
pagalba, derina kaimyninius augalus, kurie suteikia skirtingus alyvuogių skonius. Susipažinome su alyvuogių aliejaus spaudimo technologija, ragavome pirmo spaudimo aliejų.
Lankėmės Marsovino vyno darykloje, kuriai kitais metais sukaks šimtas metų. Savininkas papasakojo Maltos vynininkystės istoriją. Buvo įdomu susipažinti su vyno gamybos technologija, vyno
laikymo bei vartojimo ypatumais.
Stažuotės metu po dalykinių vizitų vyko turininga kultūrinė
programa. Turėjome įspūdingą turistinį turą po Maltos pietinę šalies
dalį, grožėjomės miestų architektūra ir gamtos peizažais. Lankėmės
sostinėje Valetoje. Aplankėme Šv. Jono katedrą. Užsukome į Aukštutinius Barakka sodus. Nepamiršome paragauti nacionalinio Maltos
patiekalo – troškinto triušio.
Vizito metu patobulinome profesinius įgūdžius turizmo ir paslaugų srityse, analizavome profesinio mokymo tradicijas, inovacijas
ir partnerystę Europos šalyse – tai padės didinti profesinio mokymo
vykdymo ir organizavimo kokybę, užtikrinti profesinio mokymo
atitiktį darbo rinkos reikalavimams.
Paskutinę vizito dieną dalyviams buvo įteikti sertifikatai ir
Europass dokumentai, taip pat apibendrintos įvykusios veiklos.

VšĮ Telšių profesinio rengimo centro ir Mažeikių politechnikos
mokyklos darbuotojai 2018 m. gegužės 7–11 dienomis dalyvavo
Erasmus+: Leonardo da Vinci programos asmenų mokymosi mobilumo projekte „Meistriškumas, tradicijos ir inovacijos per partnerystę ir tarptautiškumą profesiniame mokyme“ Nr. 2017-1-LT01KA102-035099.
Pagrindinis šio projekto 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, tuo
būdu 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.
Priimančioji organizacija Easy Job Bridge puikiai atliko savo
darbą: organizavo dalyvių sutikimą ir viso vizito metu rūpinosi, kad
projektas būtų kokybiškai įvykdytas.
Pirmąją vizito dieną susitikome su priimančios organizacijos
vadovais, susipažinome su jų organizacijos veikla ir Maltos švietimo sistema. Sužinojome, kad Maltoje mokslas yra privalomas nuo
penkerių iki šešiolikos metų. Švietimo sistema yra padalinta į tris
pagrindinius sektorius: pradinis išsilavinimas (nuo 5 iki 11 metų),
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis
vidurinis išsilavinimas (nuo 11 iki 16 metų) bei aukštasis išsilavini- kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti
mas. Maltoje veikia dualinė profesinio mokymo sistema.
laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos nauPraktinį susipažinimą su švietimo sistema pradėjome apsilankę dojimą.
Institute of Tourism Studies. Vienas iš vadovų Mr Pierre Fenech
supažindino su mokykla, mokomaisiais kabinetais, kuriuose vyksta
Erika Pusvaškė, statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja,
teorinės pamokos ir praktiniai užsiėmimai, stebėjome profesinį moprojektų koordinatorė
kymą įvairiose darbo vietoje. Šioje mokykloje yra trijų lygių maitiGenovaitė Čiužienė, maitinimo ir apgyvendinimo profesijos
nimo įstaigos, priklausančios ,,Hospitality“. 1 lygis – valgykla, kumokytoja, projekto dalyvė
rioje maitinasi mokiniai, darbuotojai ir lankytojai. 2 lygis – restora-
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Seminaras „Europos profesinio mokymo
kreditų sistema (ECVET) profesiniame
mokyme“

centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Seminaro tikslas – supažindinti su Europos profesinio mokymo
kreditų sistema (ECVET) profesiniame mokyme.
Konferencijos dalyviai susipažino su ECVET samprata, ECVET
organizavimo ir vykdymo procedūromis, ECVET nauda mokiniui,
Balandžio 20 d. Mažeikių politechnikos mokykloje įvyko semi- mokytojui ir mokyklai bei praktiškai išbandė, kaip nustatyti mokynaras „Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET) profe- mosi rezultatų vienetus ir jų vertinimą.
siniame mokyme“, kurį vedė Roma Šimukauskienė, nacionalinė
Erika Pusvaškė, statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja
ECVET ekspertė, VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo

Mokinių darbai
įvertinti foto darbų
konkurse
Aplinkos apsaugos darbuotojo specialybės AAD-65 gr. mokinės Gintarė Tenytė ir Živilė
Karpytė dalyvavo šalies mokinių
foto darbų konkurse „Vandens
ženklai“. Konkurso tikslas –
skatinti mokinių saviraišką ir
kūrybingumą, ugdyti jų aplinkosaugines nuostatas, diegti ekologinę kultūrą, formuojant požiūrį
į mus supančią aplinką, atkreipiant dėmesį į vandenį kaip
gamtos vertybę, kurią privalome
tausoti ir saugoti.
Konkursą organizavo Lietuvos vandens tiekėjų asociacija
kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. Iasis etapas vyko Mažeikių savivaldybėje. Darbus vertino savivaldybės konkurso komisija.
Nuotraukose reikėjo akcentuoti
aplinkosaugos problemas, susi-

jusias su vandens vartojimu,
paskatinti kiekvieną savo veikla
spręsti šias problemas, meniškai
užfiksuoti ženklus, atskleidžiančius vandens grožį ir jo svarbą
žmogaus gyvenime. Gintarė
Tenytė tapo I-ojo etapo I vietos
laimėtoja. II vietą užėmė Živilė
Karpytė. Nugalėtojas pasveikino UAB „Mažeikių vandenys“
direktoriaus pavaduotojas plėtrai
Bernardas Juškevičius ir projektų vadybininkė Asta Kozlovienė.
Merginos apdovanotos diplomais ir dovanomis. Sveikiname
jaunąsias fotografes Gintarę ir
Živilę!
Gintarės Tenytės darbas buvo išsiųstas šalies konkursui į
Lietuvos vandens tiekėjų asociaciją. II etapas vyko Vilniuje.
Gintarė buvo apdovanota Lietuvos mokinių foto darbų konkurso baigiamojo etapo dalyvio
diplomu, o profesijos mokytoja
B. Butnoriutė – padėka už mokinių parengimą konkursui.
„Žvilgsnio“ informacija
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Dalyvavome Nacionalinės
Žaliosios olimpiados
pusfinalyje
Nuo kovo mėnesio mokykla aktyviai
įsitraukė į Nacionalinės Žaliosios olimpiados
veiklas, kurioms vadovavo aplinkos apsaugos darbuotojo specialybės mokytojos.
Nacionalinė Žalioji olimpiada - tai ekologijos ir aplinkosaugos žinių, atliekų mažinimo, racionalaus resursų naudojimo bei aplinkos gerinimo olimpiada. VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ „RV agentūra“ ją rengia jau antrus metus. Šiemet olimpiadoje dalyvavo 252
mokyklos. Į pusfinalius buvo pakviesti 72
mokyklų – daugiausiai resursų sutaupiusių –
moksleiviai.
Mūsų mokykla pateko į pusfinalį, kuris
vyko gegužės 15 dieną Klaipėdos universitete. Jame dalyvavo 11 komandų iš Žemaitijos
regiono. Komandos atsakinėjo į klausimus ir
vykdė praktines užduotis, susijusias su atliekų rūšiavimu ir resursų taupymu. Tarp
dalyvių vyko atkakli kova. Nugalėtojais tapo

Plungės „Saulės“ gimnazijos komanda.
Mūsų mokyklos komandai, kuri pasivadino
„Gamtos patruliai“, atstovavo AAD-65 gr.
mokinės Živilė Karpytė, Vaiva Dumčiūtė,
Inga Končiūtė, AO-66 gr. mokinys Valentinas Borusas ir AS-67 grupės mokiniai Valentas Liekis, Aurimas Kristutis bei Ineta
Ulčickaitė.
Komandos
kapitonė AAD65 gr. mokinė
Gintarė Tenytė.
Į pusfinalį komandą lydėjo
profesijos mokytojos Regina
Ažukienė
ir
Bronislava
Butnoriutė.
Mokiniai grįžo
geros nuotaikos,
kupini
įspūdžių. Klaipėdoje mokiniai
aplankė

Mokomoji ekskursija į
Mažeikių vandenvietę
Aplinkos apsaugos darbuotojų specialybės AAD-58 gr. mokiniai vyko į Mažeikių vandenvietę. Vandenvietės meistras
Vygintas Ligeikis supažindino su vandenvietės įrenginiais, papasakojo apie
juose vykstančius procesus. Laboratorijoje apžiūrėta aparatūra, kuri naudojama
atliekant vandens tyrimus. Diskutuota
apie vandens kokybę ir jos nustatymo
rodiklius. Mokiniai dėkingi vandenvietės
ir laboratorijos darbuotojams už įdomią
ekskursiją.
Bronislava Butnoriutė,
profesijos mokytoja

Valandėlė apie prekybą
žmonėmis
Gegužės 3 dieną mokykloje lankėsi Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu
centro vadovė Kristina Mišinienė. Ji bendravo su mokiniais bendros grupių valandėlės
metu ir papasakojo apie įvairias prekybos
žmonėmis formas: darbinį išnaudojimą, priverstinį nusikaltimų darymą, nelegalią prostituciją, prekybą organais, merginų verbavimą
priverstinėms santuokoms ir pan. Lektorė
apibūdino pirmuosius gresiančio išnaudojimo
signalus, kuriuos įmanoma pastebėti: vengimas sudaryti darbo sutartį, reikalavimas labai
greitai išvykti, dokumentų paėmimas ir kt.,
mokė jaunimą atsargumo. K. Mišinienė papasakojo, kad, patekus į tokias „darbdavių“

kruizinių laivų terminalą, buvo nuvykę prie
molo Melnragėje. Ačiū visai komandai už
aktyvų dalyvavimą, profesijos mokytojai
Astai Rimkienei už sukurtas emblemas.

Šiaulių regiono
profesinio mokymo
įstaigų futbolo
varžybos

Bronislava Butnoriutė,
„Žvilgsnio“ korespondentė

Klaudijus Kvedaras (SED55 gr.), Tomas Čijunskis,
Benas Gritkus, Karolis Petkus (EM-56 gr.), Mindaugas Simanavičius (SED-21
gr.), Tomas Norkus (AS-67
gr.), K. Bagdonas, R. Barkauskas, T. Bochonovas, R.
Venckus (SED-69 gr.).
Džiaugiamė
regione
iškovota antrąja vieta ir
sveikiname prizininkus.

2018 m. balandžio 26 d.
mokyklos futbolo komanda
buvo išvykusi į Šiaulių PRC
dalyvauti Šiaulių regiono
profesinio mokymo įstaigų
mokinių futbolo finalinėse
varžybose. Mūsų mokyklos
Irma Kerienė ir Diana
komanda iškovojo antrąją
vietą. Varžybose dalyva- Rusienė, kūno kultūros
vo10 mokyklos mokinių: mokytojos

pinkles, išsilaisvinimo kelias yra labai sun- programos specialistų komanda suteikia pakus, nes nusikaltėliai labai sunkiai paleidžia galbą tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
savo aukas, joms grasina, persekioja, sužaloIneta Grinkevičienė, socialinė pedagogė
ja fiziškai. Tačiau lektorė akcentavo, kad
išeitis visada yra ir dėl jos verta pakovoti.
K. Mišinienė atvežė mokiniams įvairių informacinių skrajučių, knygelių,
lankstinukų. Viename iš jų pristatoma
Lietuvos Caritas programa „Pagalba
prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“. Šios programos dėka visą parą
veikia SOS numeris +370-679-61617,
skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti
nukentėjusius nuo įvairių prekybos
žmonėmis formų. Gali kreiptis ir nukentėjusiųjų šeimų nariai, bet kokių tarnybų
atstovai, įtariantys apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atvejį. Šios
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