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Profesinėse mokyklose - kokybės
priežiūros mechanizmas
Profesinės mokyklos, siekdamos sudominti jaunimą darbo rinkai reikalingomis profesijomis ir konkuruodamos dėl stojančiųjų, turi gerinti savo veiklą.
Kad tai būtų daroma efektyviai, mokymo įstaiga turi
Spalio 14 dieną mokykloje vyko mokinių konferencija. Būsimus mokinių
įdiegti vidinę kokybės užtikrinimo sistemą, kurios
tarybos narius ir delegatus pasveikino mokyklos direktorė Vida Lumpickie- paskirtis - nuolatinis mokymo proceso tobulinimas.
Mažeikių politechnikos mokykla ketina dalyvaunė. Ji palinkėjo būti aktyviais ir išradingais ne tik mokykloje, bet ir už mokyklos ribų. Jos metu vyko mokinių tarybos rinkimai. Po atviro balsavimo į ti bendrame projekte su Plungės technologijų ir verslo mokykla bei VšĮ Telšių regioniniu profesinio
mokinių tarybą išrinkti:
mokymo centru “Vidinių profesinio mokymo koky1. Brigita Butaitė, AS – 85 grupė;
bės užtikrinimo mechanizmų diegimas Plungės,
2. Vaida Keršytė, PO – 92 grupė;
Mažeikių ir Telšių profesinio mokymo įstaigose”.
3. Virginijus Butkevičius, PO – 92 grupė;
Projektas pretenduoja į finansavimą pagal Lietuvos
4. Izolda Miltenytė, AP – 1 grupė;
Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 20105. Ernesta Stelmokaitė, AP – 1 grupė;
09-20 išankstinį kvietimą Nr.SR-28-01-287 teikti
6. Dovilė Berzinytė, PO – 4 grupė;
valstybės projektų aprašymus pagal Programos veiklų grupę „Vidinių profesinio mokymo kokybės už7. Dominykas Simanavičius, EM – 88 grupė;
tikrinimo mechanizmų diegimas profesinio mokymo
8. Laurynas Mažonas, PO – 100 grupė;
įstaigose“, Europos socialinio fondo agentūra.
9. Evaldas Kneita, ST – 91 grupė;
Projekto pareiškėjas yra Plungės technologijų ir
10. Gintaras Vizgaudis, A – 2 grupė;
verslo
mokykla, partneriai – mūsų mokykla ir VšĮ
11. Mantas Bugenis, ST – 91 grupė;
Telšių RPMC. 2010-10-29 pasirašyta trijų mokyklų
12. Rimantas Vaitiekus, A – 2 grupė.
Jungtinės veiklos sutartis, pateiktas Valstybės proMokinių tarybos pirmininke išrinkta Izolda Miltenytė, pirmininkės pava- jekto aprašymo maketas ir analitinė/probleminė apduotoja - Vaida Keršytė, sekretore - Dovilė Berzinytė.
žvalga.
Į mokyklos tarybą išrinkti - Gintaras Vizgaudis ir Ernesta Stelmokaitė.
„Žvilgsnio“ informacija

Paskaita merginoms
Kadangi prekyba moterimis įvardijama kaip XXI amžiaus
tragedija, aukomis neretai tampa labai jaunos moterys ir merginos. Su šia problema supažindinome mūsų mokyklos merginas.
Spalio 22 dieną sulaukėme svečių iš Šiaulių Carito.
Atvyko Lietuvos Carito socialinės darbuotojos Asta Lučinskienė bei Marytė Puidokienė, vykdančios projektą “Pagalba
prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“. Jos pravedė paskaitėlę tema: „Prekyba žmonėmis. Ką turėtų žinoti jaunimas“.
Paskaitos metu buvo kalbėta apie pačią prekybos žmonėmis
problemą, aptarta, ką turėtų daryti merginos, norinčios nuo to
apsisaugoti. Taip pat rodytas dokumentinis filmas, kuriame
kalbėjo pačios prekybos žmonėmis aukos. Paskaitos gale viena
iš mokinių skaitė tikrą, pamokančią jaunos merginos parašytą istoriją. Atvykusios moterys džiaugėsi, jog susirinko nemažai merginių. Tikimąsi, jog mokyklos mokinės taps atsargesnės renkantis darbą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, o girdėta informacija pasidalins su draugėmis.
Rasa Noreikienė, socialinė pedagogė
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Tęsiame skyrelį „Pomėgiai“.
Pakalbinau ST-91 gr. mokinį
Kęstutį Vėlavičių, kurio pagaminti medžio dirbiniai buvo eksponuojami mokyklos parodoje.
Kaip gimsta idėjos Tavo darbams?
Kartais sugalvoju pats, kartais pasiūlo kiti, pasitaiko užsakymų...
Kada atsiskleidė Tavo gebėjimai?
Savo buvusioje Nevarėnų vidurinėje mokykloje dar 5 klasėje pradėjau lankyti darbų būrelį „Spyglys“, kuriame mokiausi drožinėti su kaltu. Šį būrelį lankiau 5 metus. Daug ko išmokau. Dabar galiu dirbti savarankiškai.
Kada ir kur kuri savo gaminius?
Namuose turiu įsirengęs nedidelę dirbtuvėlę, kur meistrauju savaitgaliais,
turėdamas laisvo laiko.
Ar tai yra pomėgis, ar tik laisvalaikio praleidimas?
Ir tas, ir tas. Man patinka kurti.
Gal turi kitų pomėgių?
Mėgstu pasivažinėti motociklu.
Kodėl pasirinkai mūsų mokyklą?
Todėl, kad noriu baigti vidurinę mokyklą, įsigyti staliaus specialybę.
Kokie Tavo ateities planai?
Norėčiau studijuoti Vilniaus Dailės Akademijos Telšių fakultete.
Kaip save galėtum apibūdinti vienu sakiniu?
Esu meno žmogus.
Papasakok apie savo pasiekimus...
Plungės kultūros namuose man buvo įteikta skulptoriaus S. Riaubos premija. Kaip geriausias Telšių r. atstovas dalyvavau technologijų
olimpiadoje Kaune. Esu dalyvavęs daugelyje parodų Telšiuose, Užgavėnių kaukių parodoje Plateliuose...
Ačiū už pokalbį. Linkime kūrybinių minčių ir naujų idėjų tolesniems darbams.
Bronislava Butnoriutė, “Žvilgsnio” korespondentė

Dalyvavome
avangardinių madų šou „Fantazijai nėra ribų”
Jau devintus metus Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centre vyko
avangardinių madų šou „Fantazijai nėra ribų“, kuriame dalyvavo 14 jaunimo
kolektyvų iš Plungės, Telšių, Mažeikių ir Kretingos rajonų. Šiemet dalyvauti
buvo pakviesti ir mūsų mokyklos mokiniai.
Šių metų renginio tema „Raudona - juoda“. Kūrybiškumu nestokojantys kolektyvai bandė šią temą perteikti įvairiausiais būdais - teatrinėmis improvizacijomis,
šokiais, dainavimu, madų demonstravimu. Buvo pristatytos rūbų kolekcijos, kurias moksleiviai kūrė iš laikraščių, šiukšlių maišų, rudeninių klevų lapų ir pan.
Mokiniai džiaugėsi turėję galimybę dalyvauti tokiame netradiciniame renginyje.
Renginio organizatoriams pakvietus kitais metais dalyvauti jau jubiliejiniame
avangardinių madų šou „Fantazijai nėra ribų“, mūsų mokyklos mokiniai prižadėjo tikrai dalyvauti šiame renginyje, nustebinti žiūrovus naujais avangardiniais
atradimais.

Vaidas Andrijaitis, užklasinio darbo vadovas
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Pirmo kurso A-1, AS-95, SED-97, ST-99, PO-100 grupių
moksleiviai, kurie mokosi laisvai pasirenkamo verslo ir
vadybos kurso, buvo pakviesti į susitikimą su Avon
kompanijos darbuotojomis.
Susitikimo tikslas - atkreipti mokinių dėmesį į smulkųjį verslą,
ugdyti verslumo kompetenciją.
Tarptautinės kosmetikos kompanijos Avon Žemaitijos teritorijos pardavimų vadovė Irena Marcinkevičienė pravedė paskaitą
„Verslas pagal Avon“.
Buvo įdomu išgirsti apie įmonės veiklos istoriją. Avon egzistuojanti daugiau kaip šimtmetį, veikia daugiau nei 140 pasaulio
šalių, o jos metų apyvarta viršija 6 mlrd. USD, lietuviškos
Avon metų apyvarta - apie 40 mln. Lt. Tai didžiausia pasaulyje
tiesiogiai kosmetika prekiaujanti kompanija. Lietuvoje yra daugiau kaip 14 tūkst. Avon konsultančių.
Vadovė paaiškino, kokius įgūdžius ir savybes turi turėti darbuotojas, kad galėtų sėkmingai dirbti. Sužinojome kaip įmonė kūrėsi, kaip
keitėsi, kaip atsirasdavo nauji sumanymai ir kaip jie buvo įgyvendinami. Verslininkė pažymėjo, kad įmonės sėkmė didžia dalimi priklauso
nuo darbuotojų profesionalumo bei pastangų.
Moksleiviai uždavė klausimų - „Kodėl jūs nusprendėte pradėti savo verslą?“, „Kokių išteklių turėjote pradėdama verslą?“ ir kt.
Moksleiviai sužinojo, kaip galėtų savo pomėgį - domėjimąsi stiliumi bei kosmetika - paversti papildomu pajamų šaltiniu ar netgi verslu. Avon atstovė papasakojo, kaip moterys ir merginos beveik be jokių pradinių investicijų ir patirties gali tapti finansiškai nepriklausomos.
Susitikimo pabaigoje moksleiviams labai patiko organizuota loterija, kurios metu jie galėjo laimėti Avon produktų.
Po susitikimo verslo ir vadybos pamokose su moksleiviais aptarėme, kaip organizuojamas verslas, kokie jame taikomi valdymo modeliai, kokios priemonės naudojamos rengiant verslo pristatymą.
Mokiniai įgytas žinias galės panaudoti organizuojant projektinius verslo modelius.
Vilma Ramanauskienė, verslo ir vadybos mokytoja

Praėjusių mokslo metų
pavasarį mūsų mokyklos
mokiniai tradiciškai dalyvavo Vaikų kūrybinės
iniciatyvos fondo (VKIF)
organizuotuose projektuose: vertimų ir kūrinių
iliustracijų projekte „Tavo
žvilgsnis“ ir tarptautiniame Kalbų Kengūros projekte.
Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ skaičiuoja jau devintus metus. VKIF palaiko ir
plečia iniciatyvą: “Pasaulis taps atviras, jeigu mokėsime bendrauti“ ir skatina išmokti bent vieną tarptautinės vartosenos ir kaimyninių
tautų kalbą. Paskelbus vertimų konkurso rezultatus, paaiškėjo, kad tarp nugalėtojų yra keturi mūsų mokyklos mokiniai: Auras Juodeikis
(EM-88 gr., rusų kalba), Repšas Justinas (ST-77 gr., anglų kalba), Nerijus Meškys (EM-78 gr., rusų ir anglų kalbos) ir Monika Radzytė
(Viekšnių skyrius, vokiečių kalba).
Prie tarptautinės kalbų Kengūros konkurso Lietuva prisijungė 2008 metais. Projekte dalyvauja Europos šalių 3-12 klasių moksleiviai.
Visos šalys, dalyvaujančios projekte, vadovaujasi vieningomis taisyklėmis, kriterijais bei tvarka. 2010 m. projektas buvo sudarytas iš 2
programų: užsienio kalbų (I-oji programa: anglų, ispanų, prancūzų, rusų, vokiečių) ir lietuvių kalbos (II-oji programa).
Kalbų Kengūros konkurse daugiausia galima buvo surinkti 200 taškų. Nugalėtojams buvo skiriami Auksinės (194-200 taškų), Sidabrinės (192-193,75 t.) ir Oranžinės (190-191,75 t.) Kengūros diplomai. Mūsų mokyklos mokinių, dalyvavusių konkurse, taškų vidurkis buvo
170 taškų (lietuvių kalba) ir 175 taškai (anglų kalba).
Diplomus, pažymėjimus ir padėkas visiems mūsų mokyklos mokiniams - projektų dalyviams ir juos ruošusioms mokytojoms parvežė
vertimų konkurso nugalėtojai ir dalyviai, apsilankę baigiamajame 2010 metų „Tavo žvilgsnio“ ir Kalbų Kengūros renginyje, kuris vyko
spalio 22 dieną Vilniuje, Siemens arenoje. Mokiniai ir juos lydinčios mokytojos ne tik klausėsi Jono Čepulio, Aleksandro Makejevo ir
kitų populiarių atlikėjų, bet ir turėjo galimybę pažvelgti į Vilnių nuo Gedimino kalno ir pasivaikščioti po mūsų sostinės senamiestį.
Audronė Liubeznova, rusų kalbos vyr. mokytoja
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Moksleivių atostogų metu mokyklos mokytojų bendruomenei buvo pristatytas Leonardo da Vinci programos mobilumo projekto „Profesijos konsultantų vadybinių kompetencijų ugdymas tolesnio profesinio informavimo ir konsultavimo plėtojimo aspektu“ Nr.
LLP-LdV-VEPRO -2010-LT-0330, vizitas į Latviją. Projektas vykdytas š. m. spalio 1823 dienomis.
Projekte dalyvavo gausus būrys profesijos konsultantų iš įvairių mokyklų. Visą savaitę kartu dirbo, gyveno, rinko informaciją mokytojai, socialiniai darbuotojai iš VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos, VšĮ Kelmės PRC, VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo
centro, Kauno taikomosios dailės mokyklos, Mažeikių Ventos pagrindinės mokyklos,
Mažeikių r. M.Pečkauskaitės vidurinės mokyklos, Mažeikių r. Balėnų pagrindinės mokyklos, Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos. Projektą parengė ir kartu vizite
dalyvavo mūsų mokyklos PIT konsultantė Vilma Šiaulienė ir profesijos mokytoja – projekto vadovė Lidija Pocevičienė.
Vizito metu dalyvius priėmė, programos vykdymu bei poilsiu rūpinosi Saldus profesinės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas projektinei veiklai Aivars Ozols. Šio
vadovo dėka visa programa buvo sudaryta taip, kad buvo galimybė susipažinti su Latvijos respublikoje vykdoma karjeros ugdymo sistema, aplankyti profesines mokyklas, vidurinę mokyklą, Jaunimo centrą, Saldus įdarbinimo agentūrą, šalies sostinėje Rygoje – Rygos karjeros ugdymo centrą. Su dideliu malonumu aplankytas Latvijos Švietimo ir mokslo ministerijos nacionalinės agentūros Švietimo mainų fondas.
Savaitę vizito dalyviai dalijosi gerąja patirtimi organizuojant profesinio informavimo
darbą mokyklose, lankėsi Kuldigos senamiestyje, Edoles pilyje, Ventspilyje, Rygoje,
Saldus, Skrundoje; svečiavosi pas Saldus saldainių gamintojus.
Vilma Šiaulienė, PIT konsultantė

- Daktare, mes praradome pacientą.
- Kas atsitiko?
- Pasveiko.
***
Kokie buvo paskutiniai kūno kultūros mokytojo žodžiai?
- Visus kamuolius ir ietis čionai.
***
Mokytoja:
-Štai šioje nuotraukoje pavaizduota, kaip krokodilas padėjo kiaušinius. O gal kas žino kodėl krokodilas taip daro?
Petriukas:
-Jis jau senas, jam jau nebereikia.
***
Kalbasi dvi blondinės, viena klausia:
- Kai dingsta elektra, ką tu darai?
- Užtraukiu užuolaidas ir einu miegot, o tu ką?
- Užsidegu žvakę ir toliau televizorių žiūriu…
***
Dvi blondinės kalbasi:
- Apie ką tu labiausiai gyvenime svajoji?
- Na, kad atskris fėja ir padovanos man 100 000 litų.
- O kodėl ne milijoną?
- Na… Milijonas nelabai realu…
***
Stovi dvi blondinės stotelėje. Laukia autobuso. Įsišneka:
- Kokio lauki?

ŽVILGSNIS
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai
 247  el. paštas:
vida.lumpickiene@pm.mazeikiai.lm.lt

- Antro. O tu?
- Septinto.
Praeina kelios minutės, atvažiuoja 27-as autobusas. Blondinės apsidžiaugia:
- Oi, kaip gerai, kartu važiuosime!
***
Pasiklydo geologas taigoje ir rėkia:
- Žmoooonėėėės!!!!!
Čiukčia už medžio stovi:
- Aha, taigoj tai “žmonės”, o Maskvoj – “keptuvė su akim”
***
Bėga ežiukas per mišką ir rėkia:
- Klausykite, žvėrys! Turiu jums gerą naujieną! Labai geras dėdė
padovanojo mums visiems dešimt sausainių! Po aštuonis kiekvienam!
Iš krūmų išlenda vilkas:
- Tu ką, kvailas ežiuk? Skaičiuoti nemoki? Iš viso dešimt sausainių,
o tu sakai, kad po aštuonis kiekvienam?
- Nieko nežinau! Aš savo aštuonis jau suvalgiau! – atsakė ežiukas…
***
Eina ežiukų banda per mišką. Ežiukas vadas:
- Banda, stot!
Visi ežiukai sustoja. Ežiukas vadas sako:
- Banda, ganytis!
Visi išsiskirsto po pievą ir ganosi. Ežiukas vadas stebėdamas ganymosi procesą galvoja:
- Na, tikrai nė kiek neprasčiau už arklius…
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