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Koks aukštas ir gilus, koks talpus žodis: Mokytojas. Vien gyvenimu nepaj÷giame jo išsemti, nes visą gyvenimą mokom÷s. Ir mokome – to, ką patys patyr÷m, sužinojom, išmokom: padorumo, žmogiškumo, meil÷s, atjautos, gerumo, sąžiningumo... Galima būtų prid÷ti: lietuviškumo. Daug ką galima būtų prid÷ti,
Tarptautin÷ mokytojų diena
nes mokslui ir mokymuisi ribų ir
galo n÷ra.
Ši diena paskelbta min÷tina diena UNESN÷ra galo ir Tavo tarnystei, MokyCO iniciatyva. Ja siekiama atkreipti d÷mesį į
tojau. Diena iš dienos, metai iš metų. Amžiai iš amžių. Kur
itin svarbų mokytojo darbą. Šią dieną svarbu
mokytojas, ten ir knyga. Kur mokytojas, ten ir šviesa.
aptarti ne tik visuotinio švietimo problemą, bet
Tai nuo Tavęs čia taip šviesu.
ir mokykloje plintančią rūkymo, narkomaniNuo žodžio, šitaip pasakyto,
jos, mokinių smurtavimo problemą; išspręsti
nuo pagalvojimo balsu:
žemą mokytojų atlyginimo klausimą.
2001 m. Dakare vyko Pasaulinis švietimo forumas. Jame
turbūt ne d÷l savęs esu –
dalyvavo
180 valstybių. Forumo metu buvo iškeltas uždaviesu turbūt d÷l ko nors kito,nys
iki
2015
m. pasiekti, kad kiekvienas valstyb÷s pilietis
rašiau kadaise, galvodamas ir apie Tave, pasilenkusį
tur÷tų
pradinį
išsilavinimą. Daugelyje šalių (ypač Pietų Azijoprie mažo, bet augančio žmogelio – sieki apginti jį nuo
je ir Afrikoje) nepavyksta pasiekti visuotinio išsilavinimo
smurto ir purvo, nuo saldaus ir grobuoniško gyvenimo, kuvien d÷l to, kad trūksta mokytojų. Mokytojo profesija n÷ra
ris (deja!) vis veržiasi iš televizoriaus ir kino ekranų, r÷kia
populiari, nes jo darbas menkai apmokamas, sudarytos praiš spaudos puslapių. Kas bebūtų, kalb÷k apie žmogiškumą,
stos darbo sąlygos.
d÷styk gerumo ir tiesos pagrindus, ugdyk bendrumo jausmą,
Kai kas galvoja, kad mokytojo darbas – pavyd÷tina profesantarvę, o ne priešiškumą. Kartok ir kartok mums, kad disija. Ilgos atostogos, trumpa darbo diena. Tačiau iš tiesų kasdžiausia vertyb÷ yra žmogaus gyvenimas ir kad jo dieviškudieninis mokytojo darbas be galo varginantis, turi prisiimti
atsakomybę už vaiko išsilavinimą ir patį ugdymą.
mo negalima išmainyti į trupinį aukso, gardaus valgio
Žodis „pedagogika“ yra kilęs iš graikų kalbos: „pais“ –
šaukštą.
vaikas,
„ago, again“ – vesti, valdyti, aukl÷ti („paidagogos“ –
Tegu nebl÷sta Tavo pašaukimas, Mokytojau. Su švente!
Just. Marcinkevičius

Mokyklos administracija,
„Žvilgsnio“ redkolegija visus mokytojus sveikina su profesine
švente ir linki, kad Jūsų kasdienis darbas teiktų džiaugsmo
Jums ir Jūsų mokiniams, dvasin÷s stipryb÷s, geranoriško žvilgsnio į ateitį.

vaikų vedžiotojas, „paidagogeion“ – mokykla). Senov÷s Graikijoje pedagogais buvo vadinami asmenys (paprastai vergai),
kurie lyd÷davo šeimininko vaikus į mokyklą ir juos prižiūr÷davo. Tik v÷liau pedagogais prad÷ta vadinti
mokytojus, aukl÷tojus, kartais ir pedagogikos dalykus tiriančius mokslininkus.

Antro ir trečio kursų mokinių
d÷mesiui !
Mokiniai, kurie dar nepasitikrinote sveikatos,
skubiai kreipkit÷s į savo šeimos gydytoją ir
medicininę pažymą F- 027 – 1a pristatykite į
sveikatos kabinetą.
Roma Žukauskien÷,
visuomen÷s sveikatos priežiūros specialist÷
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atsistoti ir sugiedoti Lietuvos himną.
Direktoriaus pavaduotoja ugdyTARYBA
mui Vida Lumpickien÷ naujai renkamai mokyklos mokinių tarybai palinRugs÷jo 27 dieną Mažeikių politechnik÷jo jaunatviškos energijos, išradinkos mokykloje įvyko mokinių konferencigumo ir kūrybin÷s s÷km÷s ruošiant
ja, kurioje buvo renkami nauji mokinių
įvairius renginius, išvykas.
tarybos nariai.
Dvejus metus mokyklos mokinių
Renginį prad÷jo užklasin÷s veiklos
tarybai
vadovavęs EM-54 gr. mokiorganizator÷ Virginija Galdikien÷. Ji panys
Vytautas
Kudla papasakojo, kaip
skelb÷ renginio pradžią, paragino visus
jam sek÷si vadovauti, ką mokinių taryba nuveik÷ per pra÷jusius metus. Po to buvo paKonferencijos delegatų balsavimo momentas
skelbtos pretendentų pavard÷s
ir konferencijos dalyviai gal÷jo su
akcentavo, kad tarybos nario pareigos yra
jais susipažinti. V÷liau prasid÷jo
rimtos ir atsakingos, palink÷jo s÷km÷s ir
balsavimas. Rinkimai vyko labai
organizuotumo.
sklandžiai.
Po to buvo paskelbti rinkimų rezulDaugiausia buvo balsuojama
tatai. Išrinktiems tarybos nariams buvo
už antro kurso mokinius, kurie jau
įteiktos dovan÷l÷s ir ženkliukai su mokykvisiems labiausiai žinomi. Tarp išlos atributika.
rinktųjų pateko ir keli „mažieji“Išrinktą tarybą sveikino ir direktopirmo kurso mokiniai.
riaus pavaduotojas Rimantas Pocevičius.
Po rinkimų kalb÷jo mokykNauja mokinių taryba kartu su užklasinio darbo organiEgl÷ Žulpait÷,
zatore V. Galdikiene
los direktorius Stasys Girdvainis, jis
PO-70 gr. mokin÷

JAU IŠRINKTA NAUJA MOKINIŲ

Pakalbinus mokytojus...
Mokytojų dienos išvakar÷se mokytojams buvo pateiktos anketos su klausimais:
1. Papasakokite, kaip išsisukdavote, kai neišmokdavote pamokos?
2. Ar naudodavot÷s “špargalk÷mis”, jei taip, kur ir kaip jas sl÷pdavote?
3. Ar dažnai pramiegodavote pirmąją pamoką (kai mok÷t÷s mokykloje), o dabar ar dažnai pramiegate?
4. Ką manote apie šaltą dušą?
5. Kuo, Jūsų nuomone, panaši mokytojo ir elektriko profesija?
6. Keliais balais įvertintum÷te savo darbo stalą namuose?
Į pateiktus klausimus atsak÷ profesijos mokytojai Birut÷ Šeštakauskien÷, Regina Ažukien÷, Petras Mekšraitis, bendrojo lavinimo dalykų mokytojos Irena Kesminien÷, Aldona Kalinovien÷, Violeta Miniotien÷.
1. Pasirodo, vieni mokytojai buvo visuomet išmokę pamokas, kiti tyl÷davo kaip pel÷s po šluota, kad neatkreiptų mokytojo d÷mesio
arba tiesiog neidavo į mokyklą.
2. “Špargalkes” montuodavo sijono apačioje prisisiūdamos kišen÷les, kiti jų neruoš÷, dažniausiai nusirašydavo nuo knygos, dar kiti
visiškai nesinaudojo arba ting÷jo nusirašin÷ti.
3. Beveik visi buvo punktualūs, nes pažadindavo mama, mokykla buvo arti, patys anksti keldavosi.
4. Šaltas dušas visomis prasm÷mis gerai. Grūdina organizmą, daro atsakingesnį, pareigingesnį. Iš tiesų geras daiktas - jeigu vietoje,
laiku ir jeigu tikrai jo užsitarnauji; nuostabiausia, ką žmonija sugalvojo proto “prablaivinimui”.
5. Kiekvienas pajunta įtampos poveikį; negalima apsirikti, nes pasekm÷s nenusakomos; dažnai trenkia; elektriką nupurto srov÷, kai
prikiša pirštus, mokytoją - dažnai vien pagalvojus apie darbą.
6. Darbo stalas primena tai Medv÷galio kalną, tai Žemaičių aukštumą, tai Pajūrio žemumą; kur patogiai įsitaisau, ten mano darbo vieta; švenčių nebūna ant mano darbo stalo; darbo stalo įvertinimo vidurkis balais apie 6,8.

“Sveikatą stiprinkime kartu”
Šiuo projektu siekiama atkreipti
bendruomen÷s d÷mesį, kad fizinis ištižimas tai ne tik
nepagarba sau,
bet ir dvasinio
žmogaus apsileidimo požymis. Mokiniai
tur÷tų suprasti, kad kūno kultūra tai ne
hobi, ne vien poilsio ir laisvalaikio prie-

mon÷, kad fiziniai pratimai stiprina žmogaus sveikatą, kad išsiugdę stiprų, tvirtą
kūną jie gal÷s atlaikyti visus gyvenimo
sunkumus. Sveikata, j÷ga, ištverm÷, gyvybinių j÷gų ir energijos atsarga yra ginklas nuo stresų ir gyvenimo negandų.
Tod÷l jau šį m÷nesį grupių valand÷l÷se
bus kalbama apie fizinio aktyvumo
reikšmę mokinio sveikatai. Spalio priešpaskutinę savaitę vyks krepšinio 3 x 3,
tritaškių metimo ir baudų m÷tymo varžybos. Kiekviena grup÷, norinti dalyvauti
varžybose, pateikia paraiškas kūno kul-

tūros mokytojoms. Šiais mokslo metais
neatnešę medicininių pažymų F-027-1a
varžybose dalyvauti nebus leidžiami.
Smulkesnę informaciją apie vyksiančias
varžybas teikia kūno kultūros mokytojos
ir visuomen÷s sveikatos specialist÷.
Šio projekto vykdymui pinigus
skyr÷ Mažeikių rajono savivaldyb÷.

Roma Žukauskien÷,
visuomen÷s sveikatos priežiūros
specialist÷
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PROJEKTAS „PAŽINKIME LIETUVĄ IR JOS KULTŪRINĮ PAVELDĄ“
Šiais metais mokykla dalyvavo Vaikų socializacijos programų r÷mimo konkurse. Konkursui pateik÷me projektą „Pažinkime Lietuvą ir jos kultūrinį paveldą“, kurio pagrindinis tikslas
– pad÷ti mokiniams tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Pastebime, kad į
mūsų mokyklą at÷ję mokytis mokiniai turi menką supratimą apie Lietuvą, jos etnografiją,
kultūrą, menką tautiškumo jausmą. Mokykla, matydama vienų t÷vų atsiribojimą, kitų – menkus finansinius išteklius, siekia geresnių galimybių ir priimtinesnių formų skiepyti mokiniams teisingumą, padorumą, moralumą ir pilietines vertybes.
Programa „Pažinkime Lietuvą ir jos kultūrinį paveldą“ skirta I-o kurso mokiniams. Iš
anksto buvo numatyta į šio projekto veiklą įtraukti po dalį mokinių iš kiekvienos pirmakursių grup÷s. Pirmasis programos renginys – išvyka į Lietuvos liaudies buities muziejų Rum- Dalyvius sužav÷jo senojo Lietuvos kaimo
grožis ir jaukumas
šišk÷se įvyko spalio 28 dieną. Tęsiant šio projekto veiklą yra numatytos išvykos į Aukštaitijos ir Žemaitijos regionus bei baigiamasis projekto renginys, kuris įvyks lapkričio m÷nesį.
Ineta Grinkevičien÷,
socialin÷ pedagog÷
KELIONöS Į RUMŠIŠKES ĮSPŪDŽIAI
Rugs÷jo 28 dieną Mažeikių politechnikos mokyklos mokiniams buvo suorganizuota ekskursija į Rumšiškes. Vyko trijų
grupių mokiniai – operatoriai, statybininkai, suvirintojai. Išvažiavome 9 valandą ryto. Kelion÷ neprailgo, nes visi buvo nusiteikę

Mes pasiruošę naujiems įspūdžiams...

gerai, linksmi, tad ir važiuoti tokį tolimą kelią nebuvo nuobodu.
Pirmoji stotel÷ – degalin÷, nes daugumai atsirado vienokių ar
kitokių reikalų. Mokytojos akylai prižiūr÷jo tvarką, kad mokiniai
mandagiai elgtųsi ar „ko nors negero“ nenusipirktų. O mokiniai
irgi buvo paklusnūs, tod÷l į Rumšiškes nuvažiavome smagiai, be
jokių pykčių. O tenai tikrai jau buvo kur akis paganyti: nuostabus
muziejus, įdomiai pasakojantis gidas. Viso muziejaus teritorija
be galo didel÷, tad ne vienam keliauninkui ir kvapo pritrūko, vos
sp÷jome paskui gidą l÷kti...
Džiugu, kad dar yra tokia vieta, kur galima pamatyti senolių
gyvenimą. Juk jei ne tokie muziejai, visus senovinius pastatus,
pirkias, tremtinių namus matytume tik nuotraukose ar rašytiniuose šaltiniuose. Iš gido pasakojimo supratome, jog Rumšišk÷s yra
be galo populiari vieta. Ir patys tuo įsitikinome, nes tą dieną ten
vyko vestuv÷s, krikštynos, net Holivudo žvaigžd÷s filmą kūr÷.
Supratome, kad žmon÷s į Rumšiškes plūste plūsta. Tikrai labai
gera tenai pabūti. Tada supranti, koks buvo tikrasis senosios Lietuvos kaimas, kaip viskas skiriasi nuo šių laikų. Didelį įspūdį
paliko arkliai, kurie muziejaus didžiuliame muziejaus plote net
nepririšti laisvai vaikšto, net leidžiasi glostomi. O aplink plyti
laukai, miškai, tarp kurių išsid÷stę maži, mediniai, šiaudiniais
stogais, grįstomis grindimis, mažais langeliais, bet labai jaukūs
namukai...
Rumšišk÷s – nuostabi vieta, tokių įspūdžių greit nepamirš n÷
vienas, kuris ten pabuvojo.
Egl÷ Žulpait÷, PO-70 gr. mokin÷

Švietimo mainų paramos fondas skyr÷ dotaciją mūsų mokyklos teiktam 2007 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektui
Nr. LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0004 „Profesinių – technologinių žinių atnaujinimas, perimant ES šalių patirtį ir pasiekimus“. Dotacija
skirta iš Europos Komisijos l÷šų. Sutartis su Švietimo mainų paramos fondu pasirašyta š.m. rugs÷jo m÷n. 10 d.
Projekte dalyvauja mūsų mokyklos ir dar trijų Lietuvos mokyklų, t. y. Joniškio, Gruzdžių ir Dieveniškių žem÷s ūkio mokyklų, statybos srities profesijos mokytojai. Projekto tikslai yra: atnaujinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas, kelti profesinę kvalifikaciją, susipažįstant su Europos šalių naujausiomis profesinio rengimo technologijomis statybos srityje bei pasisemti patirties, rengiant statybos srities specialistus. Projektas įgyvendinamas Danijos ir Vokietijos priimančiose mokyklose. Numatyti du vizitai: pirmas vizitas į
Danijos (lapkričio 25-30 d.) ir antras - į Vokietijos (2008m. balandžio m÷n.) mokymo institucijas. Vizitų metu profesijos mokytojai susipažins su materialine technine baze, nauja įranga, mokymo metodais, metodin÷mis priemon÷mis. Po vizitų, grįžę į Lietuvą, šio projekto
dalyviai pasidalins įgyta patirtimi, žiniomis, sukaupta medžiaga su kolegomis ir mokiniais.

Lidija Pocevičien÷,
projektų vadov÷
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Na ateina į mokyklą naujas mokinys. Jo paklausia vardo ir pavard÷s. Jis sako:
- P p p p et ras Ppetraitttis.
Mokytoja klausia:
- Tu mikčius?
- Ne, mano t÷vas toks buvo, o tas kur mano gimimo liudijimą
pild÷ - tai IDIOTAS.
***
Profesin÷s mokyklos mokinys sako gamybinio mokymo mokytojui:
- Viskas, visus sugadinau, visus 10!
- Bet juk buvo 9?
- Pavyzdį irgi sugadinau!
***
Mokytoja pamokos metu taria mokiniams:
- Kaip žinote penktadienį rašome pusmečio testą ir jūs
privalote visi dalyvauti pamokoje. Aš nepateisinsiu jo-

kių priežasčių, išskyrus artimo arba jūsų paties
mirtį ...
Vienas mokinys nor÷damas pasišaipyti iš
mokytojos, staiga pakelia ranką ir taria:
- Ponia mokytoja, o jei mane kamuos stiprus seksualinis išsekimas, kas tada?
Mokiniai pradeda juoktis, bet mokytoja nepasimeta ir atr÷žia:
- Tada turiu tave nuvilti, tur÷si testą rašyti kita ranka ...
***
Mir÷ senas mokytojas ir pateko į pomirtinį pasaulį. Jį paskyr÷ į
pragarą. Po kurio laiko paaišk÷jo, kad tai klaida.
- Atleiskit, įvyko klaida. Jūs prival÷jote nužengti į rojų.
Mokytojas žinią išklaus÷ abejingai.
- Man ir čia gerai, - pasak÷, - po mokyklos ir
pragaras – rojus.
***
Mokytojas išaiškinęs kur pasaulio šalys, klausia:
- Na, Gražute, tai kur yra pietūs?
- Ant stalo, ponas mokytojau.

- Pasakyk, kokias uogas ir vaisius m÷gsti, ir aš pasakysiu, koks tu esi, - teigia amerikiečių mokslininkai, po daugelio eksperimentų
nustatę ryšį tarp žmogaus būdo savybių ir jo m÷gstamiausių vaisių ar uogų.
Apelsinus m÷gstantys žmon÷s gerai sutaria su bendradarbiais, artimaisiais. Iš pradžių jie atrodo neprieinami, tačiau iš tikrųjų yra
švelnūs, neįkyrūs.
Obuolių m÷g÷jai yra atkaklūs, stropūs darbininkai, mielai kimba į visokias problemas. Truputį jie senamadiški ir tvirtai stovi ant
žem÷s.
Kriauš÷ms pirmenybę teikia švelnūs, meilūs, nuoširdūs žmon÷s. Jie vargsta ir triūsia, kad kitiems suteiktų laim÷s.
Melionus mieliausiai valgo tie, kurie nesiskundžia vargais, nelaim÷mis ir atlieka visas užduotis neniurzg÷dami.
Vynuogių m÷g÷jai yra draugiški, labai tinkami dirbti kolektyvinį darbą. Jų gabumai geriausiai atsiskleidžia kitų žmonių draugijoje,
bendradarbių grup÷je.
Bananus m÷gsta iš pažiūros šiurkštūs, bet iš tikrųjų sentimentalūs ir lengvai pažeidžiami žmon÷s.
Žemuog÷s patinka linksmuoliams, sugebantiems puikiai priimin÷ti svečius ir m÷gstantiems prabangą.
Jeigu m÷gstate visus šiuos vaisius – jūs neparastai įvairialyp÷ asmenyb÷.

MEDŽIŲ HOROSKOPAS
IEVA (kovo 1-10 d.)
Ievos pasižymi paslaptingumu (tai ypač būdinga moterims), jų grožis mistiškas,
kartais net antgamtiškas. Ievos dalykiškos, ryžtingos, gerai žino, ko nori. Kartais linkusios apsimesti silpnomis, bej÷giškomis, nors sugeba apsiginti ir pačios. Tačiau niekada
aplinkiniams nebruka savo nuomon÷s, pagarbiai elgiasi.
Šiaip Ievos yra poetiškos prigimties, melancholiškos, jausmingos, moka džiaugtis
kiekviena gyvenimo minute. Jos m÷gsta saul÷s šilumą, jautriai reaguoja į kvapus ir skonius. M÷gsta filosofuoti. Ievos gana artistiškos prigimties, turi gerą intuiciją, turtingą
vaizduotę. Nesunkiai atsp÷ja kitų žmonių mintis ir norus. M÷gsta nuotykius ir keliones.
Ievos sunkūs partneriai, nesugeba greitai adaptuotis, nepripažįsta kompromisų. Ievos nem÷gsta buitiškų, neįdomių dienų ir tai neretai sugriauna jų šeimyninį gyvenimą.
Be to, Ievoms tikra meil÷ – tai kent÷jimas. Šeimoje gyventų gražiai ir laimingai, jeigu ne polinkis į dažnus meil÷s nuotykius, kurie sukelia audras. Tinkamiausias partneris draugystei ir meilei – Pušis, Ieva, Liepa, Alyvmedis. Spalvos – šviesiai pilka, sidabrin÷, geltona.
Akmuo – akvamarinas, heliotropas, safyras, sardoniksas. Skaičius – 5, 7.
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