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skaitmeninio pasaulio formuojamą mokinį,
reikia nuolat kovoti su iššūkiais, domėtis naujausiomis technologijomis. Mokymo organizavimas atsiveriančių naujų galimybių laiku
verčia mokytoją susitelkti prie svarbiausio uždavinio: ne viską žinoti, bet išmokti
atsirinkti svarbiausias žinias ir to išmokyti mokinį.
Konferencijoje ir bus ieškoma rakto į pažangesnę, modernesnę mokyklą: galimybę kurti darnesnę mokymosi aplinką, dalijamasi patirtimi, kaip sudominti mokinius naudojant šiuolaikiškas ugdymo priemones bei palengvinti mokymosi procesą, aptariami tradiciniai ir
modernūs mokymo(si) metodai, gebėjimas juos taikyti pamokoje, diskutuojama, kaip parengti kvalifikuotą specialistą, mokantį įgytas
žinias taikyti praktikoje.
Dėkoju dalyviams, atvykusiems į šią konferenciją, linkiu sėkmingo, aktyvaus ir konstruktyvaus darbo.
Vida Lumpickienė,
Mažeikių politechnikos mokyklos direktorė

MAŽEIKIŲ VERSLININKŲ ASOCIACIJOS
SVEIKINIMAS KONFERENCIJOS DALYVIAMS
Džiaugiuosi Jūsų mokyklos iniciatyva, glaudžiu bendradarbiavimu su Mažeikių verslininkų asociacija ir dėkoju už kvietimą dalyvauti
Jūsų organizuojamoje
tarptautinėje
konferencijoje
„Inovatyvių metodų ir priemonių taikymas mokymo(si) procese“.
Gyvenimo tempas kasmet akivaizdžiai spartėja, ir todėl visi –
įstaigos, organizacijos, įmonės ir, žinoma, joms vadovaujantys
žmonės – turi suspėti tinkami prisitaikyti prie gyvenimo ir visuomenės vystymo(si) tempo. Jaučiu asmeniškai ir žinau iš darbinės patirties, kad tinkamas ir efektyvus prisitaikymas prie pokyčių – nemažas iššūkis, kurį turime priimti. Įsivaizduoju, kaip nelengva tinkamai nuspėti vystymo(si) procesus ir sudominti šiuolaikinius studentus.

Inovacijos garantuoja ne tik sėkmingą
mokymo procesą, bet ir sėkmingą darbinę veiklą, studijas baigusiems studentams, ir net sėkmingą verslo plėtrą. Inovatyvių metodų taikymas mokymo procese padeda užtikrinti, kad mokiniai gautų kokybišką ir šiuolaikišką išsilavinimą,
o tai – savotiška reklama Jūsų mokymo
įstaigai. Aš įsitikinęs, kad dėl to padidės
norinčių studijuoti Jūsų mokykloje.
Sveikinu konferencijos pranešėjus, dalyvius bei organizatorius. Visiems Jums
linkiu geros ir darbingos atmosferos bei
efektyvaus grįžtamojo ryšio, leisiančio tinkamai pritaikyti naujausias žinias ateityje.
Virgilijus Radvilas,
MVA prezidentas
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Dirba 81 mokytojas: 18 magistrų, 9 metodininkai, 43 vyr.
mokytojai. Trys vadovai turi antrąją vadybinę kvalifikacinę
kategoriją, vienas – trečiąją vadybinę kvalifikacinę kategoriją.
Mokykla aktyviai dalyvauja projektinėje, sportinėje, visuo1976 metų spalio 2-ą dieną įvyksta mokyklos atidarymas. meninėje veikloje.
Oficialus pirmasis mokyklos pavadinimas – Mažeikių 50-oji
Per 35 mokyklos gyvavimo metus paruošta apie 8200 spevidurinė miesto profesinė technikos mokykla.
cialistų.
Pirmaisiais mokslo metais buvo priimta 240 mokinių. Pagrindinės specialybės – technologinių kompresorių mašinistai, operatoriai ir statybininkai.
1980 metai labai reikšmingi – pradėjo
dirbti Naftos perdirbimo gamykla.
1983 metais mokyklą paliko pirmasis
direktorius Petras Vasiliauskis, nauja vadove
tapo Laima Čejauskienė, kuri mokyklai vadovavo dvejus metus.
Nuo 1985 metų spalio 1 dienos prie mokyklos vairo stojo naujas vadovas – Stasys
Šiurkus, kuris vadovavo mokyklai penkerius
metus.
1989 metais liepos 1 d. mokykloje pradeda dirbti reorganizuotas Mažeikių vakarinis
politechnikumas. Tais pačiais metais pradedamos vykdyti dieninio skyriaus politechnikumo studijos.
1990 metais mokyklai pradėjo vadovauti
Alfredas Tamulaitis, o nuo 1995 metų šios
pareigos patikėtos direktoriui Stasiui Girdvainiui.
Nuo 2000 m. liepos 1 d. prie mūsų mokyklos buvo prijungta Viekšnių žemės ūkio
mokykla, kuri tapo mūsų mokyklos skyriumi.
2001 metais politechnikos mokykloje
pradėtos vykdyti aukštesniosios studijos –
verslo vadybos ir įstaigų administravimo,
kurioms vadovavo Marija Labžentienė.
Nuo 2004 metų mokykloje pradėtas leisti
laikraštis „Žvilgsnis“, kuriame galima paskaityti apie mokykloje vykstančius renginius, įvairius susitikimus, išvykas, laisvalaikį.
2008 m. akredituota vidurinio ugdymo
programa, įsteigtas gimnazijos skyrius.
2010 m. liepos 1 d., po
15-likos vadovavimo metų į senatvės pensiją išėjo
direktorius Stasys Girdvainis.
Nuo 2010 m. rugsėjo
27 d. mokyklai vadovauja
direktorė Vida Lumpickienė.
Mokykla turi savo
muziejų, vedamas metraštis.
Mokykloje
mokosi
808 mokiniai, iš jų Viekšnių skyriuje - 239 mokiniai.
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jo konkurse“ (profesijos mokytojas Bronius Kontenis).
Edgaras Maleras (AS-86 gr.) savo
darbus eksponuoja daugelyje parodų
(Žemaitijos regiono jaunųjų menininkų
ir kt.), yra laimėjęs ne vieną prizą – respublikiniame mokinių kūrybinių darbų
konkurse „Angelo žinia“ savo amžiaus
grupėje tapo laureatu (dailės mokytoja
Nijolė Daučiūnaitė).
Mokyklos mokiniai dalyvavo vaikų
kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir
iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“.
Užsienio kalbų vertimo konkurse tapo
nugalėtojais: rusų kalbos – Jūratė Gotovskaja (AP-1 gr.), Giedrius Želvys
(AS-95 gr.), Edvinas Kiudulas (EM-88
gr.) (rusų kalbos mokytoja Audronė Liubeznova), anglų kalbos – Dominykas
Simanavičius (EM-88 gr.) ir Mantas
Pečiulis (EM-96 gr.) (anglų kalbos mokytojos Lijana Vėliūtė–Balzerienė ir
Svetlana Klyčmuradova).
EM-96 gr. mokinys Tomas Vanagas
laimėjo II vietą rajono mokinių fizikos
olimpiadoje (fizikos mokytoja Irena
Kesminienė).
Mūsų mokykla buvo išrinkta patriotiškiausia rajoniniame renginyje – patriotiškumo marše „Aš myliu Lietuvą“,
kuriame dalyvavo mokiniai kartu su
mokytojais.

Mokyklos šokių grupei „Don‘t Stop“
Šiaulių profesinio rengimo centro organizuotame šiuolaikinio šokio konkurse
„Griausmas“ įteikta žaismingiausio šokių kolektyvo nominacija (vadovė Aurelija Ulevičiūtė).
AS-6 gr. mokinys Stasys Jurevičius
dalyvavo Šiaulių universiteto Socialinių
mokslų fakulteto organizuotame piešinių
konkurse „Kyšininkavimo virusui Lietuvoje – STOP“. Iš organizatoriams pateiktų devyniasdešimties piešinių Stasio
Jurevičiaus darbas pripažintas geriausiu
ir buvo eksponuojamas Lietuvos Respublikos Seime (dailės mokytoja Asta
Perminienė).
SED-8 gr. mokiniai Julius Daujotas,
Evaldas Stabinskis, Edvinas Juodeikis,
Kazys Gelžinis dalyvavo vertimų ir
iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“,
kur iliustravo tekstus (dar nėra rezultatų).
Savaitraštyje „Šeimininkė“ buvo
išspausdinti mūsų mokyklos dailės mokytojos Astos Perminienės ir mokinių,
dalyvavusių šventinių atvirukų konkurse
„Sveiki sulaukę“, darbai.
B. Butnoriutė,
profesijos vyr. mokytoja

2012 m. kovo 1 d. Šiaulių profesinio rengimo centre vyko
jau tradiciniu tapęs Lietuvos profesinių mokymo įstaigų šokių festivalis „Griausmas-2012“. Festivalyje dalyvavo daug
kolektyvų iš įvairių rajonų. Renginyje dalyvavo ir Mažeikių
politechnikos mokyklos šokių būrelis „Don‘t stop“, vadovaujamas šokių mokytojos Aurelijos Ulevičiūtės.
Šio puikaus festivalio tikslai – organizuoti turiningą ir
tikslingą mokinių laisvalaikį, užmegzti ryšius su Lietuvos
profesinio mokymo įstaigų šokių kolektyvais, sudaryti sąlygas mokiniams, mėgstantiems įvairių stilių šokius, bendrauti,
dalintis patirtimi šokių srityje, skatinti kolektyvų vadovų
bendravimą ir bendradarbiavimą, sudaryti galimybę Šiaulių
PRC ir miesto bendruomenei susipažinti su Lietuvos jaunimo
šiuolaikinių šokių kultūra.
Mažeikiškiai festivalyje pasirodė puikiai, buvo apdovano- mas gali kasmet susitikti festivalyje ir pasidalinti pasiekiti diplomu ir prizu. Tai paskatins būrelio dalyvius dar akty- mais, patirtimi, pokyčiais, kad nori būti gražūs, ištvermingi,
viau įsitraukti į kūrybinę veiklą, ugdyti intelektinę ir dvasinę dvasiškai turtingi.
darną ir pajusti bendravimo džiaugsmą. Džiugu, kad jauniAurelija Ulevičiūtė, šokių būrelio vadovė
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Mokiniai dalyvauja konkursuose,
olimpiadose ne tik mokykloje, bet ir už
jos ribų. Mokyklos staliai - Kęstutis Vėlavičius ir Saulius Jonaitis (ST-91 gr.) laimėjo
meistriškumo
konkurse
„Verslumas – jaunystės sparnai“, kuris
vyko kaimo verslų, amatų ir paslaugų
mokykloje Skuode (profesijos mokytojas Petras Mekšraitis). Kęstutis Vėlavičius (ST-91 gr.) ir Karolis Diržininkas
(EM -96 gr.) su profesijos mokytojais
Vida Karvauskiene ir Domininku Niūniava dalyvavo Latvijos Respublikos
Kuldygos technologijų ir turizmo profesinėje vidurinėje mokykloje vykusiame
praktiniame seminare – plenere „Šeimos
poilsio parkas“, iš kur parsivežė nominaciją „Už mieliausią gyvūną“.
Mūsų mokiniai ne kartą dalyvavo
VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro organizuotame respublikos profesinių
mokyklų
mokinių
apdailininkų
(statybininkų) profesinio meistriškumo
konkurse bei Joniškio žemės ūkio mokyklos „Jaunojo apdailininko“ konkurse
(profesijos mokytojai Domininkas Niūniava, Gintautas Budreckis, Vaidas Andrijaitis).
Mokyklos suvirintojai ką tik sugrįžo
iš uostamiesčio, kur dalyvavo VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos organizuotame „Geriausio suvirinto-
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NE“ dalyvavo 42 mokiniai.. Akcijoje
„Švaraus vandens stiklinė“ dalyvavo ne
tik mokiniai, bet ir mokytojai. Akcijos
tikslas - atkreipti dėmesį, kad per dieną
mažiausiai reikia išgerti 8 stiklines vanVaikas, augdamas šeimoje, perima dens. Taip pat vyko akcija „Nebūkime
tėvų gyvenimo būdą, požiūrį, tradicijas.
Tačiau ne kiekvienoje šeimoje vaikas
gauna pakankamai žinių apie sveikatą,
išmoksta ją saugoti, tausoti ir stiprinti.
Kalbantis su mokiniais paaiškėja, kad
jie ateina į mokyklą nepapusryčiavę,
mažai valgo vaisių, daržovių, pieno produktų, mažai juda, daug laiko praleidžia
prie kompiuterio, dažnai patiria stresą ir
nemoka atsipalaiduoti, nevengia žalingų
įpročių. Mokiniai nesusimąsto, kad sveikata turi rūpintis patys. Todėl mokyklos
bendruomenė jau nuo 2003 metų teikia
paraiškas Mažeikių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės vykdymo
konkursams ir kiekvienais metais gauna
lėšų sveikai gyvensenai propaguoti.
Šiais mokslo metais mokyklos bendruomenė vykdė projektą „Mokomės
gyventi sveikai“, kurio tikslas - suteikti
žinių apie sveiką gyvenseną, paskatinti abejingi rankų plovimui“. Jos metu monuolat rūpintis savo sveikata. Rugsėjo- kiniams prie valgyklos pietų pertraukos
spalio mėnesiais vyko grupių valandėlės metu buvo dalinami mokyklos sveikos
sveikos gyvensenos temomis. Rugsėjo gyvensenos būrelio sukurti lankstinukai
mėnesį Viekšnių skyriuje suorganizuota „Dažnai plauk rankas“. Baigiamajame
sveikatingumo diena ,,Judėk sveikatos renginyje „Sveikuolių sveikuoliai“ dalylabui“. Plakatų konkurse „Rūkymui vavo 14 komandų. Komandų nariai

sprendė testą apie sveiką gyvenseną,
mokėsi, kaip parduotuvėje nusipirkti
šviežią žuvį, kaip iš gausybės aliejų
išsirinkti tinkantį sveikai mitybai, taip
pat kiekviena komanda pristatė po vieną
rytinės mankštos pratimą. Visoms rengi-

je būtų kuo mažiau patyčių ir smurto, daugiau
tolerancijos ir supratingumo vienas kitam.
Mokykla,
vykdydama
patyčių ir smurto prevenciją, pasikvietė Mažeikių pedagoginės psichologinės tarnybos psichologę Viktoriją Kavaliauskienę.
Psichologė ne tik skaitė paskaitą apie
patyčias, bet ir diskutavo su mokiniais,
kaip galima jų išvengti, kaip jas pakeisti
kitu, socialiai priimtinu elgesiu.
Taip pat mokyklos stenduose buvo
pateikta psichologinės pagalbos telefonu ir elektroniniu paštu informacija, kad
tiek vaikai, tiek mokykloje apsilankę
tėvai, mokytojai žinotų, kur gali saugiai
kreiptis, norėdami papasakoti apie jų
patirtas ar pastebėtas patyčias.
Akcijoje „Savaitė be patyčių“ mokiniai turėjo galimybę pasižiūrėti vaizdo
medžiagą: filmuką „Nekentėk tyloje“
bei mokinių nufilmuotas ir suvaidintas
situacijas apie patyčias.

Mokykloje nestigo ir linksmos nuotaikos – mokiniai segėjo iš popieriaus
padarytas įvairiaspalves šypsenėles,
mokyklos kiemelyje buvo padaryta bendra šypsenos „Nusišypsok pasauliui“
nuotrauka.
Norėtųsi pacituoti Vaiko teisių apsaugos kontrolierės Rimantės Šalaševičiūtės žodžius: „Vaikų tyrumas ir nuoširdumas yra įprastas, tačiau jis dažnai dėl
mūsų, suaugusiųjų, veiksmų, yra sunaikinamas. Tik dažnesnis susimąstymas
apie mus supančių reiškinių priežastis ir
neabejingumas jiems padėtų sumažinti
dėl patiriamo smurto ir patyčių nukentėjusių vaikų skaičių. Ir nebūtina geresnę visuomenę kurti tik pinigais, skirtais
įvairių smurto prevencinių programų
įgyvendinimui – nuoširdus elgesys, šiltas ir paprastas bendravimas su vaiku,
noras pagerinti esamą situaciją ir skleidžiamos teigiamos mintys turi daug
didesnę galią pozityviems pokyčiams“.

MOKYKLOS BENDRUOMENĖ
NEPAMIRŠTA IR SVEIKOS
GYVENSENOS

PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMAS
MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS
MOKYKLOJE – AKCIJA
„SAVAITĖ BE PATYČIŲ“
Patyčios ir smurtas – tai problema,
su kuria vaikai susiduria kasdien. Ir nesvarbu, kur patyčios patiriamos – namie
ar mokykloje, svarbu tai, kad patyčios
sukelia skaudžių pasekmių, trukdančių
vaikui ateityje tinkamai elgtis ir bendrauti su kitais žmonėmis.
Mažeikių politechnikos mokykla,
plėtodama mokyklos bendruomenės be
patyčių kultūrą, šalindama patyčias ir
smurtą prieš vaikus ir tarp vaikų, prisijungė prie nevyriausybinės organizacijos „Vaikų linija“ kampanijos ,,Nustok
tyčiotis“ ir surengė akciją „Savaitė be
patyčių“.
Akcijos „Savaitė be patyčių“, kuri
vyko kovo 19-23 dienomis, tikslas –
skatinti draugiškus mokinių tarpusavio
santykius ir kurti saugią mokyklą, kurio-

nyje dalyvavusioms komandoms įteikti
padėkos raštai ir atminimo dovanėlės,
taip pat apdovanoti ir plakatų konkurso
„Rūkymui NE“ nugalėtojai bei dalyviai.
Roma Žukauskienė, visuomenės
sveikatos priežiūros specialistė

Kristina Barsevičienė,
socialinė pedagogė
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suvirinimo ir su maitinimo paslaugomis
susijusi įranga, mokymo priemonės ir
baldai tiesiogiai susiję su asmens, besimokančio pagal pastarojo sektoriaus
mokymo programas, būtiniausiais gebėjimais darbo rinkoje.
Atnaujinus Mažeikių politechnikos
mokyklos materialinę bazę, mokiniams
ir pedagogams bus užtikrintos geresnės
mokymosi bei darbo sąlygos, Mažeikių
rajono darbdaviai gaus geriau parengtus,
aukštos kvalifikacijos specialistus, o
regiono gyventojams bus sudarytos sąlygos mokytis ir kelti kvalifikaciją.
Sukūrus tinkamą profesinio mokymo infrastruktūrą Mažeikių rajono savivaldybėje, pagerės profesinio mokymo
paslaugų prieinamumas Mažeikių miesto, Mažeikių rajono, aplinkinių regionų
gyventojams. Bus sudarytos sąlygos
įgyti formalų ir neformalų profesinį
išsilavinimą neišvykstant į kitus Lietuvos regionus, tuo užtikrinant stabilesnę
Telšių apskrities demografinę situaciją.
Mūsų mokykla kaip partneris dalyvauja dar viename labai svarbiame projekte „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Plungės, Mažeikių ir Telšių profesinio mokymo įstaigose“ Nr. VP1-2.2ŠMM-04-V-03-009 pagal 2007-2013 m.

Mažeikių politechnikos mokykloje
įvyksta nemažai renginių, jų būna įvairių: tradiciniai, projektiniai, prevenciniai. Renginių metu mokinius stengiamasi kuo labiau įtraukti į pažinimą, bendravimą, tradicijų ir pilietiškumo ugdymą. Kaip ir kiekviena mokykla, turime
nemažai tradicinių renginių.
Trečius metus mokykloje rugsėjo
mėnesį vyksta tradicinis renginys „Mes
mokame švęsti“, skirtas paminėti Tarptautinę statybininkų dieną. Šio renginio
metu pirmo kurso mokiniai turi galimybę artimiau žaidimo forma susipažinti su

mokyklos
bendruomene ir pasirinkta specialybe.
Visada žaismingai
ir linksmai švenčiame Tarptautinę
mokytojų dieną.
Kuo greičiau ir
efektyviau pirmo
kurso
mokinius
integruoti į mokyklos gyvenimą,
skatinti mokinių
tarpusavio bendravimą padeda
renginys „Pirmakursių krikštynos“. Šiame renginyje aktyviai dalyvauja visų
kursų mokiniai. Po pirmakursių krikštynų mokyklos aktų salėje vyksta
„Draugystės diskoteka“.
Gruodžio mėnesį vyksta tradicinis
„Kalėdinis karnavalas“, kuriame dalyvauja beveik visų grupių atstovai su
auklėtojomis. Renginio metu mokiniai
reprezentuoja savo grupę, parodo savo
išradingumą ir kūrybiškumą.
Didelis dėmesys skiriamas pagrindinėms valstybinėms šventėms paminėti.
Minima Laisvės gynėjų diena, Lietuvos

Tatjana Kinčinienė,
projektų koordinatorė

valstybės atkūrimo diena ir Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo data. Šių
datų minėjimu stengiamasi puoselėti
mokinių tautiškumą, pilietiškumą, patriotiškumą.
Šv. Valentino dienos renginys
„Meilei reikia dviejų“ tapo tradicinis,
kadangi renginyje dalyvauja ne tik mūsų
mokiniai, bet ir šokių kolektyvai iš kitų
mokyklų ir kitų rajonų.
Vasario mėnesio pabaigoje PIT specialistė organizuoja „Karjeros dienas“.
Kaip ir visose bendrojo lavinimo
mokyklose, mūsų mokykloje vasario –
kovo mėnesiais vyksta „Paskutinio
skambučio šventė“, skirta baigiamųjų
kursų mokiniams.
Balandžio mėnesį mokykloje laukiami svečiai iš kitų mokyklų – vyksta
„Atvirų durų diena“.
Birželio 1 dieną - Tarptautinę vaikų
gynimo dieną – vyksta šventė, kurios
metu apdovanojami geriausi mokyklos
mokiniai.
Mokslo metų pabaigą vainikuoja
iškilminga diplomą įtekimo šventė.
Vaidas Andrijaitis,
popamokinės veiklos organizatorius
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2012 metų balandžio 2 dieną buvo
pasirašyta projekto „Mažeikių politechnikos mokyklos infrastruktūros plėtra,
siekiant užtikrinti kokybišką profesinio
mokymo programų vykdymą“ finansavimo ir administravimo sutartis, kurio
vertė 600 tūkstančių litų.
Pagrindinis projekto tikslas – gerinti
besimokančių asmenų pasirengimą
praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas pedagogams nuolat tobulinti kvalifikaciją
– plėtoti profesiniam ir technologiniam
mokymui skirtą infrastruktūrą. Projekto
uždavinys – modernizuoti mokyklos
infrastruktūrą ir įrangą, pritaikant ją
suvirintojų, elektrotechnikos ir su apgyvendinimo ir maitinimo paslaugomis
susijusių specialistų mokymui. Projektu
siekiama ne tik suremontuoti Mažeikių
politechnikos mokyklai priklausančias
patalpas, bet ir įsigyti materialinę bazę –
įrangą ir priemones.
Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti Mažeikių politechnikos
mokyklos dviejų patalpų (mokomosios
virtuvės Viekšnių skyriuje ir suvirinimo
dirbtuvių Mažeikių PM), esančių dviejuose pastatuose, paprastojo remonto
darbus, įsigyti mokymams reikalingą
įrangą, mokymo priemones ir baldus.
Numatoma įsigyti elektrotechnikos,

Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą
gyvenimą“ priemonę „Aukščiausios
kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“.
Pagrindinis šio projekto tikslas –
profesinio mokymo kokybės tobulinimas. Įgyvendinant projektą bus siekiama įdiegti Telšių apskrities profesinio
mokymo įstaigose vidines kokybės užtikrinimo sistemas, kurių paskirtis –
nuolat tobulinti profesinio mokymo
kokybę. Projektas įgyvendinamas su
partneriais, nes tai garantuoja platesnį
vidinių profesinio mokymo kokybės
gerinimo mechanizmų diegimo pasiskirstymą bei bendradarbiavimą dalinantis gerąja patirtimi. Kokybės užtikrinimo mechanizmai bus įdiegti ne vienoje, o visose trijose apskrities profesinėse
mokyklose: Plungės technologijų ir
verslo mokykloje, Mažeikių politechnikos mokykloje ir VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre. Tokiu
būdu bus sukurta didesnė pridėtinė vertė
profesinio mokymo kokybei ir aktyviai
prisidedama prie darnaus vystymosi
principo įgyvendinimo.
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Kvalifikacijos tobulinimas
ir kėlimas yra neatsiejama pedagoginio darbo dalis ir vienas
Mokymosi visą gyvenimą programa svarbiausių veiksnių, kuris lei– Europos Komisijos programa, skirta džia mokytojui žengti drauge
remti mokymosi galimybes nuo vaikys- su laiku ir užtikrinti ugdymo
tės iki senatvės, apimanti visas ugdymo- proceso pilnavertiškumą bei
si pakopas. Lietuvoje ją administruoja kokybę, o pedagogas yra paŠvietimo mainų paramos fondas. Pro- vyzdys besimokantiems. Programos tikslas – prisidėti prie Bendrijos jektų vizitų metu mokytojai turi
vystymosi, skatinti ES švietimo ir mo- galimybę kelti savo kvalifikacikymo sistemų mainus, bendradarbiavi- ją, kaupti profesines žinias,
mą, mobilumą.
gilinti įgūdžius, susipažinti su
Mažeikių politechnikos mokykla kitų šalių švietimo sistemomis,
vykdo tarptautinę projektinę veiklą. mokymo metodais, profesinio Mokytojų laisvalaikis vizito Vokietijoje metu
mokymo naujovėmis,
naujausiomis
technologijo- naudingus partnerystės ryšius su kitų
mis, pasidalinti patirtimi su šalių profesinio mokymo institucijomis,
savo kolegomis kitose šalyse, verslo ir socialinės srities atstovais, įgyti
siekiant patobulinti profesi- tarptautinio bendradarbiavimo, projektų
nio mokymo sistemą.
valdymo patirties.
Mokiniams suteikiamos gali2010-2011 m. m. projektuose dalymybės tobulinti profesijos, vavo 14 mokytojų ir 9 mokiniai. Mokykurios jie mokosi, žinias, įgū- tojai vyko į Latviją, Daniją, Italiją, Turdžius, taikyti jas praktikoje, kiją, Estiją, Vokietiją ir Graikiją. Mokisusipažinti su naujomis te- niai stažavosi Austrijoje, Vokietijoje ir
chnologijomis. Darbo stažuo- Estijoje. Šiais mokslo metais projektuotė užsienio šalyse padeda jau- se dalyvaus 7 mokytojai ir 22 mokiniai.
nimui greičiau įsidarbinti bei Mokytojai vyksta į Vokietiją, Austriją,
adaptuotis naujoje darbo vie- Bulgariją, Turkiją, Latviją, o mokiniai –
Mokyklos mokiniai Saldus profesinėje
toje, didina jų konkurencingu- į Latviją, Vokietiją ir Turkiją.
vidurinėje mokykloje
mą. Tarptautinės patirties įgiProjektinėje veikloje mokykla dalyjimas
prisideda
prie
mokinių
užsienio
vauja
ne tik pagal pačios mokyklos
Yra rengiami Leonardo da Vinci prograkalbų
tobulinimo,
savarankiškumo,
inirengtus
projektus, bet ir partnerių teisėmos mobilumo projektai, kuriuose dalyciatyvumo,
gebėjimo
prisitaikyti,
benmis
pagal
kitų mokyklų parengtus provauja mokyklos mokytojai ir mokiniai,
jektus. Taip vystosi geranoriškas bennorintys įgyti patirties užsienio šalių dradarbiauti bei kitų gebėjimų.
Mokyklos dalyvavimas tarptauti- dradarbiavimas tarp Lietuvos profesinio
mokymosi įstaigose ar įmonėse. Leonardo da Vinci programa skirta ES šalių niuose projektuose – tai puiki galimybė mokymo įstaigų.
bendradarbiavimui remti ir skatinti, pasinaudoti kitų šalių profesinio mokymo patirtimi ir pasiekimais, užmegzti
Lidija Pocevičienė, projektų vadovė
tobulinant profesinį rengimą.
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Mokomės visą gyvenimą

Mažeikių politechnikos mokyklos nuotolinio mokymo klasė
oficialiai atidaryta 2002 m. gruodžio 20 d. Jos veikla plėtojama
iki šiol, rengiami įvairūs seminarai, mokymai, paskaitos, konsultacijos.
Nuotolinio mokymosi klasės veiklos sritys:
 skleidžia informaciją apie nuotolinio mokymosi studijų programas bei kursus;
 organizuoja seminarus, vaizdo konferencijas, paskaitas bei
kvalifikacijos tobulinimo renginius;
 konsultuoja pedagogus ruošiant mokymosi modulius virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle;
 bendradarbiauja su kitais nuotolinio mokymosi centrais ir
klasėmis;
 tobulina kvalifikaciją nuotolinio mokymo srityje;
 informuoja visuomenę apie naujas mokymosi bei savišvietos galimybes;
 prižiūri nuotolinio mokymosi klasės techniką, užtikrina jos veikimą;
 konsultuoja besidominčius nuotolinio mokymo forma, galimybėmis bei IKT naudojimo klausimais.
Dangiras Gurauskas, nuotolinio mokymo klasės metodininkas
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Šiauliuose vasario 22 – kovo 14 dienomis vyko jaunimo
verslumo turnyras FIX’12.. Jaunųjų verslininkų būrelio nariai
- Gintautas Pagojus (ST-10), Indrė Pupkutė (PO-11), Lina
Stončiūtė (AP-12) ir Evaldas Vaizgėla (ST-10) - atsiliepė į
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Šiaulių universiteto kvietimą pademonstruoti savo kūrybiškumą ir verslumą.
Jaunimo verslumo turnyras vyko keturiais etapais. Užduotis jaunimui pateikė Šiaulių įmonės. Jaunųjų verslininkų komanda FUTURE, pasirinkusi vieną iš užduočių, atliko rinkos
tyrimą, rengė marketingo strategiją, skaičiavo kaštus, gilinosi
į verslo teisinę aplinką. Žinių „tiekėjai“ jaunimo verslumo
turnyre buvo verslo savininkai, aukščiausio lygio įmonių ir
organizacijų vadovai, patyrę komercinės veiklos specialistai.
Dauguma jų yra Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų
įsteigto vyresniųjų patarėjų tinklo nariai.
Turnyro metu idėjomis dalinosi Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komiteto narė Madi Sharma. Madi pranešimas „7 milijonai idėjų kaip pakeisti pasaulį“ susilaukė didelio
studentų susidomėjimo. Į turnyrą taip pat atvyko mentorius iš

Vokietijos Henner Meckel ir delegacija iš Latvijos. Svečiai
dalinosi mintimis apie verslo pradžią bei pirmuosius idėjos
realizavimo žingsnius.
Turnyro nugalėtojams Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai įsteigė piniginius prizus.
Erika Pusvaškė,
ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja

2009-02-13 Šiaulių regiono profesinių mokyklų virvės traukimo ir svarsčių
kilnojimo finalinės varžybos. Virvės
traukimo varžybose užimta IV vieta.
Svarsčių kilnojimo varžybose užimta II
vieta. Asmeninėse rungtyse užimtos
prizinės vietos: O. Barakauskas – II vieta, R. Kristutis – II vieta, Ž. Balčiauskas
– II vieta, O. Gaudiešius – III vieta.
2010-02-03 Šiaulių regiono profesinių mokyklų virvės traukimo ir svarsčių
kilnojimo finalinės varžybos. Virvės
traukimo varžybose užimta II vieta.
Svarsčių kilnojimo varžybose užimta III
vieta. Asmeninėse rungtyse užimtos
prizinės vietos: O. Gaudiešius – I vieta,
E. Pukinskas – II vieta, A. Grigaitis – II
vieta, D. Kesminas – II vieta.
2010-02-25 Štangos stūmimo respublikinės varžybos. Komandinė I vieta.
Asmeninėje įskaitoje: Ž. Balčiauskas –
II vieta, E. Čepas – III vieta, O. Barakauskas – III vieta, G. Jurevičius – III
vieta, A. Bernotas – III vieta.

2010-05-25 Šiaulių šachmatų varžybos. Abi komandos lairegiono profesinių mėjo III vietas.
mokyklų finalinės
2012-01-31 Šiaulių regiono profesifutbolo
varžybos. nių mokyklų virvės traukimo ir svarsčių
Užimta III vieta.
kilnojimo varžybos. Jasas Darius – II
2011-02-08 Šiaulių regiono profesi- vieta, Juozapavičius Ovidijus – III vieta,
nių mokyklų svarsčių kilnojimo finalinės Sendrauskas Paulius – III vieta, Tamovaržybos. Užimta II vieta. Asmeninėse šuitis Modestas – III vieta.
įskaitose užimtos prizinės vietos: O.
2012-03-10 Mažeikių rajono 15-asis
Gaudiešius – I vieta, E. Pukinskas – II rankų lenkimo čempionatas. Barakausvieta.
kas Ovidijus – I vieta, Bulauskis Dona2011-02-25 Lietuvos moksleivių tas – II vieta, Vilkelis Mantas – II vieta,
štangos spaudimo gulint ant suolelio Arefjevas Edvinas – III vieta, Rimkus
respublikinės varžybos. Asmeninėje Ričardas – III vieta.
įskaitoje
G.
Narmontas – III
vieta.
2011-05-26
Šiaulių regiono
profesinių mokyklų finalinės
futbolo varžybos. Užimta I
vieta.
2011-12-20
Šiaulių regiono
profesinių mokyklų šaškių-

Kovo 11-ąją jau tradicija tapusiame
rajono rankų lenkimo turnyre, vykusiame savivaldybės Kultūros centre, dalyvavo 8 mūsų mokyklos mokiniai ir iškovojo net šešis medalius.
Geriausiai sekėsi Ovidijui Barakauskui (AS-85 gr.), kuris iki 60 kg svorio

kategoriRičardas Rimkus (A-2 gr.) iki 75 kg
joje ir dešine, ir kaire ranka buvo nepra- kategorijoje dešine ranka ir Arefjevas
lenkiamas. Jis laimėjo net dvi pirmąsias Edvinas (EM-96 gr.) iki 80 kg kategorivietas.
joje dešine ranka užėmė trečiąsias vietas.
Mantas Vilkelis (AS-95 gr.) iki 65 kg
kategorijoje kaire ranka ir Donatas BuIrma Kerienė ir Diana Rusienė,
lauskis (PO-90 gr.) iki 80 kg kategorijoje
kūno kultūros mokytojos
dešine ranka iškovojo antrąsias vietas.
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Jaunųjų verslininkų komanda FUTURE dalyvavo
Jaunimo verslumo turnyre FIX‘12
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renginiui „Karjeros dienos 2012” dar tik
ruošiamės. 2011 m. į renginį atvyko Mažeikių verslininkų asociacijos generalinis
direktorius Kęstutis Bartkevičius, vykdančioji direktorė Diliara Zarifova, UAB
„Saurida“ vadovas Saulius Rancas, UAB
„Taumona“ direktorius Aleksas Kateiva.
Mokyklos direktorė Vida Lumpickienė
pabrėžė, kad viena iš dabartinių profesinio
rengimo sistemos siekių – sustiprinti profesinio rengimo ir darbo, veiklos ryšį, todėl
Mažeikių verslininkų asociacija ir mokykla
pasirašė ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį.
Direktorės pavaduotojas praktiniam mokymui Rimantas Pocevičius savo kalboje
paminėjo, kad darbdaviai jau keleri metai
dalyvauja mūsų mokyklos baigiamuosiuose
Mažeikių verslininkų asociacijos gene- kvalifikaciniuose egzaminuose, parenka
ralinis direktorius K. Bartkevičius ir mo- praktinio mokymo įmones, moko mokinius
kyklos direktorė V. Lumpickienė pasirašo praktikos metu, todėl pasirašyta ilgalaikė
sutartis bus naudinga abiems pusėms.
bendradarbiavimo sutartį
„Karjeros dienos 2011“ renginiuose moKarjeros dienos mūsų mokykloje rengia- kyklos svečiai suteikė daug naudingos informos jau treti metai. Šiais mokslo metais macijos apie darbus, ruošiantis praktikai ar

tęsiant mokslus. UAB „Saurida“ personalo
direktorė Danguolė Steponaitienė patarė
kaip rašyti CV, kaip elgtis, atėjus pokalbiui
dėl darbo vietos. Dalyvauti verslaus jaunimo
judėjime Mažeikių rajone paskatino VŠĮ
Mažeikių „Versli karta“ direktorė Ingrida
Galminaitė.
Norintys tęsti mokslus, domėjosi galimybėmis studijuoti Žemaitijos kolegijoje: stojimo sąlygomis, papildomais balais, stipendijomis. Žemaitijos kolegiją pristatė direktorius Jonas Bačinskas, Mažeikių fakultetą –
dekanė Marija Labžentienė, Telšių fakultetą
– prodekanė Jurgita Venclovienė.
Nuotaikingiausia renginio dalis buvo
galimybė mokiniams išbandyti save kitoje
profesijoje. Linksmai klegėjo dirbtuvėse
merginos, sukinėdamos laidus, chemijos
laboratorijoje gera nuotaika užsikrėtę triūsė
elektrikai, sunkiai susitvarkė su elektrodais
apdailininkai, plytelių klijavimo subtilybes
bandė įvaldyti suvirintojai.
Taigi, kas yra karjera XXI amžiuje? Karjera – tai važiavimas visureigiu, kurį pats ir
vairuoji...
Vilma Šiaulienė,
profesijos mokytoja, PIT konsultantė

Mokyklos mokytojai – pasiekto
Gineso rekordo dalyviai
Mokyklos darbuotojai buvo išvykę į Estiją, 20 km nuo Parnu
miesto, Sassi Stable miestelį prie jūros, kur dalyvavo Gineso
rekordo siekime – pasaulyje ilgiausia vieną šokį šokančių šokėjų
linija.
Nors šio rekordo siekė estai, tačiau Gineso rekordo pasiekimas buvo įmanomas tik, jei visi kaimyninių šalių šokėjai bus
vieningi šokio linijoje ir sudarys ją kuo ilgesnę.
Rekordinė linija buvo nusitiesusi daugiai kaip 5 km, joje šoko
2354 dalyvių..
Visi mūsų mokyklos atstovai gavo po apyrankę, kurioje buvo
nurodytas kiekvieno dalyvio numeris.
Rekordinis šokis prasidėjo 15 val. Šokio muzika, visa informacija, sveikinimai buvo transliuojami per radijo imtuvus ir buvo girdimi visoje linijoje.
Šokis truko 10 min., buvo šokama ant kelio. Šokį stebėjo
organizatoriai, kurie važinėjo laisva kelio dalimi keturračiais
motociklais. Šokio metu buvo skaičiuojami dalyviai ir šis procesas buvo filmuojamas. Rekordas buvo užfiksuotas ir paskelbtas
18 val.
Nors tą dieną oras mūsų nelepino – lijo lietus, tačiau visų
nuotaika buvo pakili.
Kiekvienas dalyvis gavo sertifikatą, kuris liudija apie pasiektą
Gineso rekordą.

B. Butnoriutė, „Žvilgsnio” korespondentė
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