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Leidžiamas nuo 2004 m. 

S 
palio 11 dieną įvyko mokinių 

konferencija. Konferencijoje 

dalyvavo mokyklos administra-

cijos atstovai: gimnazijos skyriaus vedėja 

Snieguolė Kiškėnienė, praktinio mokymo 

vadovas Rimantas Pocevičius, pirmo ir ant-

ro kurso grupių deleguoti mokiniai, mokinių 

tarybos nariai.  

Konferencijos metu profesinio informa-

vimo taško specialistė – profesijos mokyto-

ja Vilma Šiaulienė - supažindino su profesi-

nio informavimo taško veikla ir pakvietė 

aktyviai joje dalyvauti.  

Mokinių tarybos pirmininkė 

Ernesta Stelmokaitė (AP-1 

grupė) pateikė 2011-2012 m.m.  mokinių 

tarybos veiklos ataskaitą. Mokinių tarybos 

kuratorius konferencijos dalyvius supažin-

dino su mokinių tarybos nuostatais.  

Mokyklos administracijos atstovai padė-

kojo mokinių tarybos nariams už aktyvią 

visuomeninę veiklą ir įteikė padėkos raštus 

bei atminimo dovanėles.  

Kaip ir kiekvienais  metais atviru balsa-

vimu išrinkta nauja mokyklos mokinių tary-

ba.  Išrinktoji mokinių taryba prisiekė laiky-

tis mokinių tarybos priesaikos.  

Sveikiname naujosios mokinių tarybos 

narius ir linkime aktyvaus, kūrybiško, ini-

ciatyvaus  darbo. 

Skelbiame mokinių tarybos sudėtį:  

 Simona Antanaitytė AP-12; 

 Vaida Rimkutė ST-10; 

 Neda Jecytė PO-20; 

 Ovidijus Jokubonas AS-5; 

 Arvydas Dargis SED-8; 

 Laura Dubosaitė AP-18; 

 Modestas Stelmokas SED-22; 

 Kazimieras Polianskij EM-17; 

 Vygantas Parieštis EM-17. 

 

Vaidas Andrijaitis,  

užklasinio darbo organizatorius 

Projektas „Savęs pažinimas“ 
 

Spalio mėnesį mokykloje buvo vykdo-

mas projektas „Savęs pažinimas“, kurį ini-

cijavo Mažeikių sutrikusios psichikos žmo-

nių globos bendrijos „Gyvenimo spalvos“ 

pirmininkė Lilia Baltutienė.  

Mažeikių politechnikos mokyklos ir 

Viekšnių skyriaus mokiniams bei mokyto-

jams organizuotas  paskaitų ciklas tema 

„Emocijos – sprendimas ar likimas?“ 

Psichologė Corrie Jankevičienė  kalbėjo, 

kad „emocijos – lyg paslaptingi svečiai, 

aplankantys ne visada laukti, ne visada 

kviesti ir ne visada suprantami“. Lektorė 

paaiškino jausmų kilmę, mokė gilintis į 

save, pažinti ir valdyti savo emocijas, tobu-

linti atsparumą neigiamiems gyvenimo reiš-

kiniams. Analizuota streso žala darbui ir 

mokymuisi. Aptarta miego, mankštos ir 

mitybos svarba emocinei žmogaus sveika-

tai. 

Ineta Grinkevičienė,  

vyr. socialinė pedagogė 

Politechnikos mokykla  

sulaukė svečių 
Mažeikių politechnikos mokykla ben-

dradarbiauja su Kalnėnų pagrindine mokyk-

la. Šios mokyklos 10 klasės mokiniai kartu 

su mokytoju Eligijumi Skauronu spalio 2 

dieną lankėsi politechnikos mokykloje. Jie 

domėjosi  galimybėmis įsigyti statybininko-

staliaus specialybę. 

Moksleiviai lankėsi teorijos bei gamybi-

nio mokymo kabinetuose. Gamybinio mo-

kymo mokytojas metodininkas D. Niūniava 

moksleivius supažindino su medžio apdirbi-

mo dirbtuvėmis, parodė moksleivių paga-

mintus  darbus, kalbėjo apie jų pritaikymą 

buityje. Taip pat papasakojo apie technolo-

gijų egzamino ir baigiamojo kvalifikacijos 

egzamino tvarką, tolimesnių studijų ir  įsi-

darbinimo galimybes. 

Teorijos mokymo profesijos vyresnioji 

mokytoja V. Karvauskienė ir mokytoja me-

todininkė V. Šiaulienė supažindino mokslei-

vius su specialybėmis, kurias galima įsigyti 

politechnikos mokykloje, su mokyklos 

moksleivių projektine veikla, renginiais, 

papasakojo apie gamybinę praktiką. Pirmo 

kurso moksleivis, būsimasis stalius, Paulius 

Kikilas papasakojo apie savo statybininko-

staliaus patirtį, įgytą Švedijoje. Jis akcenta-

vo, kad šiuo metu tiek norint įsidarbinti Lie-

tuvoje, tiek užsienyje darbdaviai reikalauja 

specialybės įgijimą patvirtinančio dokumen-

to.  

Susitikimo pabaigoje buvo atsakyta į 

svečių klausimus, nurodyti internetiniai ad-

resai, kur galima daugiau sužinoti apie sta-

liaus–statybininko profesijos perspektyvas. 

 

D. Niūniava, V. Karvauskienė,  

V. Šiaulienė, profesijos mokytojai 

„Žvilgsnio” redakcija visas grupes kviečia dalyvauti  

Kalėdinio pyrago konkurse. 

Apie dalyvavimą praneškite mokytojai B. Butnoriutei  

(D-206 kab.) iki gruodžio 14 d.  

Degustacija-konkursas įvyks gruodžio 19 d.  

pietų pertraukos metu mokyklos fojė.  

Ragausime visi ir balsavimo būdu išrinksime nugalėtojus.  

Kiekvienas žmogus pirmiausia turi imtis jam 

įmanomų ir priderančių darbų.  

Aristotelis 
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Įgyvendinant ESF lėšomis finansuojamą 

projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos 

modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame 

lavinime ir profesiniame mokyme (I eta-

pas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 Lie-

tuvos mokinių informavimo ir techninės 

kūrybos centre rugsėjo 24-26 d. buvo vykdo-

mi mokymai, skirti profesinio ugdymo mo-

kyklų karjeros specialistams.  

Šiuose mokymuose dalyvavo ir su Ugdy-

mo karjerai veiklomis susipažino  statybos 

darbų profesijos mokytoja, 

PIT konsultantė Vilma 

Šiaulienė ir informacinių 

technologijų mokytoja Lina 

Liaugaudaitė (Viekšnių 

skyrius).   

Nuo 2013 m. mokyklose neliks profesi-

nio informavimo taškų (PIT). Mokyklose 

bus teikiamos karjeros paslaugos. Pagrindi-

nis karjeros paslaugų tikslas – mokinių kar-

jeros kompetencijų ugdymas, jų savarankiš-

kumo bei sąmoningumo stiprinimas. Karje-

ros paslaugų sistema mokykloje apims daug 

veiklų, kurias galima būtų suskirstyti į tris 

pagrindines grupes: ugdymą karjerai, karje-

ros konsultavimą bei karjeros informavimą. 

Karjeros paslaugas mokykloje teiks karjeros 

koordinatorius. Mūsų mokykloje šiais moks-

lo metais karjeros koordinatoriais dirbs pro-

fesijos mokytoja Vilma Šiaulienė ir kūno 

kultūros mokytoja Sonata Jaskaudienė.  

Artimiausiu metu bus organizuojamas  

projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos 

modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame 

lavinime ir profesiniame mokyme (I eta-

pas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pri-

statymas mokyklos bendruomenei. 

 

 Vilma Šiaulienė, 

karjeros koordinatorė  

Š. m. rugsėjo pirmąją savaitę kartu su 

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių 

skyriaus mokytoja metodininke Adolfina 

Grušiene lankėmės Austrijoje pagal Leonar-

do da Vinci programos profesinio mokymo 

specialistų mobilumo projektą „Sveiko 

maisto gamyba, natūralus skonis, neprie-

kaištinga kokybė ir modernus pateikimas 

viešojo maitinimo įmonėse“ Nr. LLP-LdV-

VETPRO-2012-LT-0719, kurio metu tobuli-

nome teorines ir praktines žinias. Be mūsų 

šiame projekte dalyvavo po 2 profesijos mo-

kytojus iš VšĮ Kelmės PRC, VŠĮ Kuršėnų 

PM ir Radviliškio RTVMC. 

Pagrindinis projekto tikslas - kaupti me-

džiagą apie sveiką mitybą, siekiant užtikrinti 

natūralių produktų, sveiko ir natūralaus 

maisto ir sveikos visuomenės plėtrą  moky-

mosi metu bei ugdant profesionalų darbuoto-

ją maitinimo įmonėms, Lietuvos visuome-

nei, Europai. 

Priimančioji organizacija - Land und 

Forstwirtschaftilicher Betrieb įmonė Sirnitze 

(Austrija), puikiai organizavo dalyvių sutiki-

mą, priėmimą, priežiūrą viso vizito metu. 

Programa paruošta labai gerai, viskas buvo 

vykdoma sklandžiai ir laiku. 

Turizmo įmonėje STRASSBURG, kuri 

įsikūrusi pilyje, bei Klagenfurto turizmo 

įmonėse atlikome praktinius darbus: gami-

nome austriškus patiekalus, juos degustavo-

me, diskutavome apie skirtingų kultūrų naci-

onalinių virtuvių papročius ir naujoves svei-

ko maisto gamyboje atvykstančiam klientui 

iš kitų šalių. Išmokome austriškų kepinių ir 

saldžiųjų patiekalų gamybos bei jų moder-

naus pateikimo.  

Turizmo įmonėje Althofen aplankėme 

viešbutį medyje. Ten susipažinome su reika-

lavimais viešojo maitinimo įmonių patalpų 

interjerui, naudojamų indų, įrankių, taurių 

kasdieniniams ir proginiams pokyliams pa-

rinkimu ir panaudojimu, stalų serviravimo ir 

dekoravimo pavyzdžiais, stalo dalykiniam 

pobūviui dekoravimu ir valgiaraščio parinki-

mu bei patiekalų gaminimu. 

Taip pat pabuvojome viešojo maitinimo 

paslaugų ir turizmo sektorių profesinėse 

mokyklose, kur bendravome su mokytojais, 

siekdamos surasti bendrus darbinės veiklos 

taškus, kad paruošta darbo jėga kuo greičiau 

galėtų įsijungti į darbo procesą. Susipažinę 

su užsienio kolegų darbu, naujai pažvelgsi-

me į savo dėstomą dalyką ir jo galimybes. 

Vizito metu Vienoje aplankėme muzie-

jus, jaukias viešojo maitinimo įmones, tei-

kiančias šiuolaikiškas ir naujoviškas, mums 

mažai žinomas paslaugas. 

Įgytos naujos teorinės žinios, praktiniai 

įgūdžiai ruošiant sveiką maistą iš ekologiškų 

maisto produktų, naujos receptūros bus pa-

naudotos dėstomų dalykų mokymo medžia-

gos atnaujinimui bei papildymui, integruo-

jant verslumo gebėjimų ugdymą į profesinio 

mokymo dalykus. 

Leonardo da Vinci paprogramė yra Mo-

kymosi visą gyvenimą programos dalis, Lie-

tuvoje ją administruoja Švietimo mainų pa-

ramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik au-

toriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti 

laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikia-

mos informacijos naudojimą. 

 

Elena Tamošauskienė  

 profesijos vyr. mokytoja  

Projekto dalyvės džiaugiasi gautais sertifikatais ir medaliais 
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„Nebūk bailys - priimk 

velnišką krikštą“,- šiais žodžiais pirmo kur-

so mokiniai buvo kviečiami dalyvauti 

krikštynose.  

Šiais metais krikštynos vyko spalio 18 

dieną (ketvirtadienį). Ryte ateinančius į 

mokyklą pirmo kurso mokinius pasitiko 

velniukai – krikštatėviai. Visi „fuksai“ bu-

vo pažymėti skiriamuoju ženklu  - „F“ rai-

de. Krikštynų organizatoriai prieš pamoką 

„fuksams“ pravedė rytinę mankštą.  

Vėliau krikštytojai visus pirmakursius 

vedžiojosi mokyklos koridoriais, stengėsi 

„supažindinti“  su mokykla. Krikšto vieta 

tapo mokyklos aktų salė. Po varginančio 

pasivaikščiojimo praalkusius pirmakursius 

„gailestingi“ krikštytojai pavaišino pragaro 

virtuvės koše. 

Krikštatėviai garbingai savo „velnišku 

pasirodymu“ pasveikino pirmakursius. Ne-

atsiliko ir „fuksai‘ – jie irgi turėjo parengę 

prisistatymus ir, žinoma, dovanas krikštata-

tėviams. Pirmakursiams tikrai netrūko išra-

dingumo: jie dainavo, šoko, vaidino... 

„Fuksų“ laukė velniukų ir raganų pa-

ruoštos išbandymų rungtys: turėdami įrody-

ti, kad yra tikri pirmakur-

siai, jie stengėsi kuo grei-

čiau šokinėti su maišais, traukti obuolius iš 

vandens, įrodinėti, kad yra geriausi šokėjai, 

virėjai ir pan. 

Pagaliau... ilgai laukta pirmakursio prie-

saika, prisiekta atsiklaupus ir ranką pridėjus 

prie širdies. Įteikti diplomai, liudijantys, 

kad jie, praėję pragaro virtuvės išbandy-

mus, gali būti tikri  mokyklos bendruome-

nės nariai. 

Vakare visų laukė diskoteka.  

 

Vaidas Andrijaitis,   

užklasinio darbo organizatorius 

VERSLUMO UGDYMĄ  

SKATINANČIŲ RENGINIŲ CIKLAS 

 

Lapkričio 8 dieną penki mūsų mokyklos 

mokiniai - Vaida Rimkutė, Deividas Grik-

šas, Gintautas Pagojus, Liudvikas Venckus 

bei Arminas Juzumas - ir trys mokyklos 

mokytojos - Erika Pusvaškė, Vilma Rama-

nauskienė, Vida Karvauskienė - išvyko į 

Telšių menų inkubatorių, kuriame vyko 

verslumo ugdymą skatinančių renginių cik-

las. 

Mokinių ir mokytojų programos vyko 

atskirai.  

Renginio pradžioje pasisveikinimas 

mums parodė, kad čia nesiklausysime vien 

tik „tuščios“ teorinės informacijos, o gilin-

simės į verslumą „praktiškai“.  

Kiekvienam reikėjo suformuluoti ir 

užrašyti savo siekius - ko tikimės iš šios 

verslumo popietės.  

Kūrėme savo vizitines korteles ir taip 

susipažinome su kitų mokyklų mokiniais.  

Po to lektorė Rita Činikienė supažindi-

no su verslo tendencijomis, plačiau sužino-

jome žodžių „kompetencija“ ir 

„komunikacija“ reikšmes bei patys vardino-

me, kokių įgūdžių ir asmeninių savybių 

turėtų turėti verslininkas.  

Lektoriai Dalius Beginskas ir Laimis 

Viganauskas aptarė verslininko A. Avulio 

patarimus, pradedantiems verslą, bei patei-

kė sėkmingo verslo pavyzdžių (restoranas 

„Pizza Jazz“). Pristatę įmonę „Tarp gėlių“, 

lektoriai mums pasiūlė verslo žaidimą: ta 

mokykla, kuri sukurs naują idėją, kaip būtų 

galima įdomiau klientams reklamuoti gėles, 

laimės šios įmonės marškinėlius. 

Lektorius Giedrius Romeika apie savo 

verslą pradėjo kalbėti gana neįprastai, 

skaidrėje išvydome jo prisistatymo žodžius: 

„Apie mane: pardavinėjau orą“. Jo verslo 

pradžia prasidėjo nuo balionių, iš kurių 

buvo galima išlankstyti šuniuką, gėlytę, 

šautuvą ir t.t. Jis pasakojo, kad niekas neti-

kėjo šio verslo sėkme, jo idėją laikė juokin-

ga. Bet kaip pasirodė, tai buvo tikrai pelnin-

go verslo pradžia.  

Taip pat buvo kalbama ir apie įžymių 

Lietuvos žmonių sėkmingo verslo pradžią 

(Kristina Kaikarienė, Beata Nicholson, Ne-

rijus Juška bei 

kiti). 

Vėliau susi-

būrėme grupelė-

mis ir patys kū-

rėme verslo idė-

jas. Lektoriai 

mums paaiškino, 

kad svarbu turėti 

ne tik tinkamą 

idėją.  Ją įgyven-

dinant reikia 

atsižvelgti į tin-

kamos vietos 

pasirinkimą, 

reklamą, klien-

tus, konkurentus, 

sunkumus, veiksmų planą, komandą, finan-

sus, atsarginį planą ir pan. Savo idėjas pri-

statėme visom grupėm, rinkome geriausias. 

Popietės pabaigoje žaidėme daug sma-

gių žaidimų ir net visai pamiršome apie 

prizus, kuriuos mums žadėjo lektoriai. Kai 

lektoriai paskelbė laimėtojus, labai nustebo-

me, jais tapome mes, Mažeikių politechni-

kos mokyklos komanda. Gavome marškinė-

lius, bet svarbiausia, kad mūsų reklama: 

„Aš ištarsiu Tau myliu tik salone „Tarp 

gėlių!”- visiems patiko. 

Renginyje patyrėme puikių įspūdžių, 

pasisėmėme naujos patirties ir žinių. 

 

Vaida Rimkutė, PO-11 grupės mokinė 
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Verslumo ugdymas yra neatsiejama mo-

kinių ugdymo proceso dalis. Lapkričio 5-9 

dienomis Mažeikių politechnikos mokykloje 

vyko projekto „Verslumo savaitė“ renginiai. 

Šiuo projektu buvo siekiama skatinti moki-

nių verslumą, kūrybiškumą bei inovatyvu-

mą. Projekto sumanytojos ir organizatorės - 

ekonomikos ir verslo pagrindų mokytojos 

Erika Pusvaškė ir Vilma Ramanauskienė. 

Nuo lapkričio 5 dienos mokyklos I aukš-

to fojė buvo eksponuojama mokinių darbų 

paroda, kurioje buvo galima rasti mokinių 

sukurtų ketureilių tema „Verslas, pinigai ir 

namų ūkis“, „Mano specialybė“ reklamą bei 

pasiūlymus, kaip išmokti taupyti, - 

„Taupymo idėjos“. 

Visos savaitės metu mokiniai turėjo gali-

mybę dalyvauti įvairiuose renginiuose: 

Lapkričio 5 d. vyko filmo „Socialinis 

tinklalapis“ peržiūra bei aptarimas. Filmo 

popietės tikslas – įkvėpti, skatinti, motyvuo-

ti verslumo ugdymą, padėti jaunoms asme-

nybėms įsivertinti save kaip būsimus versli-

ninkus. Geriausias mintis filme įžvelgė bei 

aprašė pirmo kurso mokinė Laura Dubosaitė 

(PO-18 gr.). 

Lapkričio 6 d. mokiniai turėjo galimybę 

dalyvauti susitikime su Mažeikių verslinin-

kų asociacijos vykdančiąja direktore, versli-

ninkais ir darbo biržos atstove. 

 Plungės teritorinės darbo biržos Mažei-

kių skyriaus vyr. specialistė Daiva Mažonie-

nė papasakojo moksleiviams apie jaunų 

darbininkų paklausą, jų poreikį šiandieninė-

je darbo rinkoje.              

AB „Axis Industries“ projektų vadovas 

Arūnas Vaidyla papasakojo apie įmonės 

veiklą, įsitvirtinimą ne tik Lietuvos, bet ir 

užsienio rinkose, supažindino su perspekty-

vomis, kurios suteikiamos jauniems specia-

listams. 

UAB „Juodasis Gintaras“ direktorius 

Egidijus Petrikas diskutavo su mokiniais, 

koks turėtų būti geras verslininkas ir kokias 

savybes reiktų ugdytis. 

Buvęs Mažeikių politechnikos mokyklos 

mokinys, IĮ „Korpusiniai baldai, projektavi-

mas ir gamyba“ savininkas, Andrius Pra-

zauskas pasidalijo savo verslo sėkmės istori-

ja. 

Verslininkų asociacijos vykdančioji di-

rektorė Diliara Zarifova mokinius supažin-

dino su jų įmonės organizuojamu mokinių 

mokomųjų bendrovių konkursu, kuris vyks 

šių metų gruodžio 13 d. PC „Eifelis“. 

Mokyklos mokytoja Vilma Ramanaus-

kienė pristatė mokomąsias mokinių bendro-

ves: „Gold Angel“, „MediaSpot“ ir „Papje-

Maše“, jos dalyvaus verslininkų asociacijos 

renginyje.  

 Lapkričio 7 d. vyko klasikinio stalo 

žaidimo „Bingo“ turnyras. Šios popietės 

tikslas – ugdyti mokinių reakciją ir pastabu-

mą.  Šį žaidimą laimėjo ST-99 gr. mokinys 

Rokas Ronkauskis. 

Lapkričio 8 d. – mokytojų ir mokinių 

išvyka į mokymus „Verslumo ugdymą skati-

nančių renginių ciklas“. Ši išvyka skirta 

mokytojams, ugdantiems verslumo gebėji-

mus, ir mokiniams, norintiems pagilinti ži-

nias apie verslumą ir pagerinti verslumo 

įgūdžius. Mokymuose dalyvavo I bei II kur-

so mokiniai: Grikšas Deividas (SED-21 gr.), 

Rimkutė Vaida (PO-11 gr.), Pagojus Gintau-

tas (ST-10 gr.), Venckus Liudvikas (ER-23 

gr.) ir Juzumas Arminas (ER-23 gr.). 

Lapkričio 9 d. įvyko projekto „Verslumo 

savaitė“ baigiamasis renginys. Trumpai bu-

vo prisiminti visi renginiai, kuriuose projek-

to metu dalyvavo mokyklos mokiniai, akty-

viausi mokiniai buvo apdovanoti padėkos 

raštais bei atminimo dovanėlėmis. 

Tikimės, kad projektas „Verslumo savai-

tė“ taps kasmetiniu renginiu. 

                                                                                               
Erika Pusvaškė, 

ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja 


