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MAMA, ESI TU MOTERIS...
Mama, parsivesk mane, parsivesk.
Iš paklydimų, iš netiesos, iš tuštybės.
Iš pykčio, iš keršto, iš apgaulės parsivadink.
Iš netikėjimo, iš nuovargio, iš nevilties pasišauk.
Juk pareisiu, mama, pareisiu. Dar menu
Tavo tylią maldą už mane – negimusį.
Dar girdžiu Tavo švelnią lopšinę prie manęs – atėjusio.
Dar jaučiu Tavo kantrią meilę man – išėjusiam.
Parsivesk, nes kurgi man reikės eiti,
jei pamiršiu tą vienintelį kelią.
Iš Tavęs. Į Tave.
Alberas Kamiu

Motinos dienos ištakos
Pirmąjį gegužės sekmadienį švenčiama
Motinos diena. Tai viena gražiausių pavasario
švenčių, turinčių senas tradicijas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Motina tapatinama su žeme. Kaip ji išaugina vaikus, taip žemė
išaugina derlių. Taigi pavasarį, kai garbinama
žemė, kad subrandintų derlių, pasveikinamos
ir motinos.
Anksčiau visi rūpesčiai krisdavo ant moti-

Dainų pynė 2013
Balandžio 25 dieną Kalnėnų pagrindinėje
mokykloje vyko tradicinis, kas dvejus metus
rengiamas dainuojančių mokytojų festivalis
„Dainų pynė-2013“. Šiemet ji skirta sveikatingumo metams.
Šiemet renginyje dalyvavo net 18 kolektyvų iš Mažeikių miesto ir rajono lopšeliųdarželių, pradinių, pagrindinių, vidurinių,
gimnazijų ir iš politechnikos mokyklos. Pirmą kartą į renginį buvo atvykę svečiai iš
Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos, todėl renginys tapo respublikinis.
Sveikinimo žodį renginio pradžioje tarė
mokyklos direktorė Regina Arbatauskienė ir
Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus, savos kūrybos daina festivalio dalyvius
pasveikino Mažeikių teatro „Visavi“ režisierė Daiva Gedvilienė.
Viso renginio metu vyravo puiki nuotai-

nų pečių. Negana to, jos išgyvendavo sunkų
išsiskyrimą su dukromis, išleisdamos jas už
nemylimų vyrų, sunkų išsiskyrimą su sūnumis,
išleidžiamais į karą, skaudžią jų žūtį. Patarlėse apie motiną sakoma: „Minkštos motinos
rankos, bet sunkios jos ašaros.“ Visos motinos
nuolat jaudinasi dėl savo vaikų. Ir žmonija
neišnyksta būtent dėl jų.
Motinos dienos ištakos – senų senovėje,
kai įvairios pasaulio tautos garbindavo moteriškos prigimties deives. Pagonys lietuviai garbino deives: Žemyną (žemės globėją), Mildą

Šiame numeryje:
2 p. Tarptautinė mokinių mokomųjų
bendrovių mugė Rygoje.
3 p. Netradicinė atvirų durų diena.
4 p. Stažuotė Vokietijoje; Naktis mokykloje.
5 p. Varžybos, paskaitos...
6 p. Susitikimas su verslininkais; Savaitė
be patyčių.

(meilės deivę), Laimą (likimo, vaisingumo,
vaikų globojimo deivę). Manoma, kad moteriškųjų dievybių garbinimas Lietuvoje buvo itin
paplitęs. Šią tradiciją po Lietuvos krikšto iš
dalies perėmė Mergelės Marijos – Jėzaus motinos – garbinimas. Nuo 1929 m. mūsų šalyje
Motinos diena švenčiama oficialiai.

Pasveikinkime savo mamas
su Motinos diena!

ka. Renginį vedusios „medicinos
darbuotojos“ šauniai bendravo
su net 180 salėje esančių dainingų dalyvių, o atlikėjams teikė
receptus vaistams nuo visų ligų
ir jie turėjo užvesti recepte nurodytą visiems žinomą dainą. Jos
suskirstė salės dalyvius komandomis – visi dainavo karaokė, iš
keleto natų reikėjo atpažinti dainą, atskira užduotis teko ir kolektyvų vadovams.
Mūsų mokyklą atstovavo
duetas „Dangiras ir Tatjana“,
kurie atliko Aktorių trio dainą
„Motinos veidas“. Ši daina buvo
po dviejų metų vyksiantis festivalis „Dainų
pasirinkta artėjančios Motinos dienos proga. pynė 2015” sukvies dar didesnį būrį dalyvių,
Nors renginio metu kolektyvai rinkosi įvai- kurių tarpe bus ir mūsų mokyklos atstovai.
raus stiliaus dainas, tačiau ši daina sulaukė
daugybės aplodismentų.
Tatjana Kinčinienė,
Kadangi daina gydo, daina vienija ir
Viekšnių skyriaus vedėja
įkvepia naujiems darbams, tai tikimės, kad
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Balandžio 9 -11 dienomis Rygoje
vyko tarptautinė mokomųjų mokinių bendrovių mugė „International Students
Company’s festival“, kurią organizavo
Latvijos Junior Achievement. Dalyvauti
šioje mugėje buvo pakviesta ir mūsų mokyklos mokomoji mokinių bendrovė
(MMB) „Papje maše“ (vadovė - ekonomikos ir verslo pagrindų vyr. mokytoja
Vilma Ramanauskienė). Į renginį vyko
dvi mokinės ir mokytoja.
Prekybos centro „Riga Plaza“ fojė
prekes bei paslaugas pristatė 77 geriausios mokinių mokomo-sios bendrovės iš
10 šalių: Austrijos, Vokietijos, Turkijos,
Norvegijos, Estijos, Lietuvos, Suomi-jos,
Švedijos, Latvijos, Anglijos.
Pirmąją mugės dieną dalyvavome
ekskursijoje. Aplankėme žymiausias senamiesčio vietas, sužinojome daugiau
apie Rygos miestą, jo istoriją. Tai buvo ir
puiki proga susipažinti su kitų komandų
atstovais.
Mokytojams taip pat buvo organizuota
įdomi ekskursija, jie susipažino su Rygos
senamiesčiu, lankėsi Latvijos Respublikos
Seime bei pabuvojo sėkmingai dirbančiose
verslo įmonėse.
Antrąją kelionės dieną vyko bendrovių
mugė. Kiekviena bendrovė turėjo paruošti
savo stendą, reklaminį filmuką, pristatyti
gaminamus produktus ar paslaugas vertinimo komisijai ir mugės lankytojams. Visas
renginys vyko anglų kalba. Turėjome puikią
progą susipažinti su kitų kompanijų produktais, pasisemti naujų idėjų, patobulinti anglų
kalbos žinias. Komisijos nariams pristatėme
savo bendrovės idėją, veiklą, pasakojome
apie gaminamus produktus iš antrinių žaliavų.
Vakare naktiniame klube „Palladium“
vyko apdovanojimų ceremonija ir diskoteka.
Jos metu koncertavo latvių Eurovizijos nu-

Susitikimas su vaikais našlaičiais
ir senjorais (projekto „Kuriame Respubliką“ įgyvendinimas)
Balandžio 3 dieną įvyko dar vienas renginys, skirtas projektui „Kuriame Respubliką“ įgyvendinti. Siekiant skatinti pilietiškumą ir toleranciją tarp įvairių visuomenės
grupių surengtas antras susitikimas su rajono
senjorais ir vaikais našlaičiais - „Mano energija - jūsų patirtis, kurkime Respubliką kartu“. Pirmajame susitikime su rajono senjo-

galėtojai - grupė PeR, puikią atmosferą palaikė Dj 4Real. Tikrai puikiai praleidome
laiką - susipažinome su turkais, norvegais,
anglais, švedais ir kitų šalių atstovais, susidraugavome su merginomis iš Kelmės.
Paskutinę dieną po pusryčių viešbutyje
vykome į universiteto atrakcijų parką, kur,
susiskirstę į komandas, varžėmės įvairiose
rungtyse ir puikiai praleidome laiką.
Šis renginys mums buvo tikrai neįkainojamas - ne tik išvykome į svečią šalį, bet ir
įgijome labai daug naudingos verslo bei gyvenimo patirties. Supratome, kad be darbo
nebus ir rezultato. Grįžome namo šiek tiek
pavargusios, bet turtingos įspūdžių ir laimingos.
Džiaugiamės,
kad
pasirinkome
„Imitacinių įmonių“ būrelį ir įkūrusios bendrovę galėjome išbandyti ir įsivertinti savo

verslumo gebėjimus praktiškai. Dėkojame
mokytojai Vilmai Ramanauskienei už paskatinimą ir kantrybę. Už pagalbą rengiantis
Tarptautinei mugei Rygoje dėkojame mokyklos vadovams, profesijos mokytojai Astai
Rimkienei, užklasinės veiklos organizatoriui
Vaidui Andrijaičiui, anglų kalbos mokytojai
Lijanai Vėliūtei-Balzerienei.
Jeigu tu domiesi verslu, esi aktyvus, komunikabilus, turi idėjų, prisijunk prie mūsų
ir galbūt kitais metais į tarptautinę mugę
vyksime kartu.

rais, kuris vyko lapkričio 27 dieną, nutarta,
kad tokių susitikimų reikia daugiau, kad
reikia jaunimui ir vyresnės kartos atstovams
labiau bendrauti.
Antrojo susitikimo metu dominavo Atvelykio tema. Vyko užsiėmimai „Amatų erdvės“, kurių metu senjorai, rajono našlaičiai ir
mūsų mokyklos mokiniai mokėsi kiaušinių
marginimo subtilybių. Rajono senjorai pasidalino prisiminimais apie švenčių tradicijas,
į savo pasakojimus įpindami patarlių, mįslių,
dainų. Rajono našlaičiai parengė muzikinę
programėlę.
Balandžio mėnesį Mažeikių politechni-

kos mokykloje startuoja naujas projekto
„Kuriame Respubliką“ etapas - „Amatų erdvės“. Tai galimybė įvairiausių socialinių
grupių atstovams dirbti kartu ir pažinti vieniems kitus. Užsiėmimai vyks Mažeikių
politechnikos mokyklos dirbtuvėse. „Amatų
erdvėse” vyks šie užsiėmimai: vitražų darymas, tekstilės dekoravimas (batika), tautodailė ornamentų drožyboje, įvairių paviršių
dekoravimas (mozaika, tinkas), trafaretų
darymas, graviravimas, metalo plastika.

Rūta Vaškytė,
MMB „Papje maše“ prezidentė
Andželika Kontenytė,
MMB „Papje maše“
gamybos viceprezidentė

Vaidas Andrijaitis,
popamokinės veiklos organizatorius

2013 m. balandžio 30 d., Nr. 3 (69)

Kasmet balandžio mėnesio viduryje mokykloje rengiama atvirų durų diena. Šiais
metais ji buvo kitokia: kitoks apipavidalinimas, scenarijus ir nuotaika. Medžiai, paukš-

čiai, lapai, spalvos, kurias kūrė karjeros koordintorė Vilma Šiaulienė, profesijos mokytojai Asta Rimkienė ir Domininkas Niūniava, I-II kursų mokiniai, suteikė renginiui
geros nuotaikos pojūtį. Tradicinė mokyklos
atvirų durų diena tapo netradicine – pasakojimus apie profesijas pakeitė „gyvas“ jų pristatymas „Amatų kiemeliuose“. Į svečius
atvyko Mažeikių Gabijos gimnazijos, Kalnėnų pagrindinės mokyklos, Ventos pagrindinės mokyklos, Sodų vidurinės mokyklos,
Ukrinų pagrindinės mokyklos, Užlieknės
pagrindinės, Telšių „Atžalyno“ pagrindinės
mokyklos mokiniai, mokytojai bei tėveliai.
Su renginio programa supažindino karjeros koordinatorė Vilma Šiaulienė. Jai talkino
Vaidas Andrijaitis. Besidomintiems mokykla
savo šokius skyrė mokinių ir mokytojų šokių

kolektyvai. Svečius pasveikino direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė,
praktinio mokymo vadovas Rimantas Pocevičius. Buvo organizuota įvairių pramogų.
Viena iš jų – tai
galimybė pašokti
kartu su mokyklos
mokinių
tarybos
nariais, taip pat
pamatyti profesijų
pristatatymus
„gyvai“ sėdint ir
žiūrint nuo scenos.
Vėliau
mokiniai
galėjo atrasti širdžiai mielą užsiėmimą. Galima buvo dažyti trafaretus, spręsti galvosūkius, dažyti stiklą, išbandyti elektros prietaisų veikimą. Visi džiaugėsi suvirintojų
darbais ir mokinių mokomosios bendrovės
„Papje maše“
gaminiais, pageidaujantys
galėjo jų įsigyti.
Vėliau mokinių laukė užduotis „Su mumis šviesiau“.
Naudodamiesi
žemėlapiu mokiniai lankėsi
bendrojo lavinimo kabinetuo-

se, ten atliko įvairias užduotis, bendravo su
mokiniais ir mokytojais. Ir nors pradžioje
atrodė, kad tai lengva užduotis, teko gerą
pusvalandį laukti pirmųjų mokinių, sugebėjusių aplankyti visus kabinetus ir gauti visus
parašus apie atliktas užduotis. Nugalėjo Gintaras Talmontas ir Egidijus Liesius iš Kalnėnų pagrindinės mokyklos.
Mokyklos fojė buvo demonstruojamas
„Karjeros kelias“. Jį paruošė karjeros koordinatorė Vilma Šiaulienė. Juo siekta parodyti, kad karjera – tai visas gyvenimas ir negalima iš jo išmesto nei vieno asmeninio gyvenimo periodo. Mokytoja akcentavo specialybės pasirinkimo svarbą.
„Kviečiame mokytis mūsų mokykloje ir
laukiame jūsų“,- sakėme atsisveikindami
pasibaigus renginiui.
V. Šiaulienė, karjeros koordinatorė
V. Andrijaitis,
popamokinės veiklos organizatorius
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Kovo 17-22 d. kartu su Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus profesijos mokytoja Geleta Gelvinauskiene
lankėmės Vokietijoje pagal Leonardo da
Vinci programos profesinio mokymo specialistų mobilumo projektą ,,Sveiko maisto
gamyba, natūralus skonis, nepriekaištinga
kokybė ir modernus pateikimas viešojo maitinimo įmonėse“ Nr.LLP-LdV-WETPRO2012-LT-0719, kurio metu tobulinome teorines ir praktines žinias. Be mūsų šiame projekte dalyvavo profesijos mokytojos iš VŠĮ
Kelmės PRC, VŠĮ Kuršėnų PM ir Radviliškio RTVMC.
Pagrindinis projekto tikslas – kaupti medžiagą apie sveiką mitybą, siekiant užtikrinti
natūralių produktų, sveiko ir natūralaus
maisto ir sveikos visuomenės plėtrą moky-

mosi metu bei ugdant
profesionalų
darbuotoją maitinimo įmonėms, Lietuvos visuomenei, Europai.
Priimančioji organizacija – Beratungservice
EUBildungsprogramme
(Vokietija, Hamburgas), projekto koordinatorė - Virginija
Vincaitė, ji puikiai
organizavo dalyvių sutikimą, rūpinosi projekto vykdymu. Programa buvo paruošta
puikiai, viskas vyko sklandžiai ir laiku.
Reikėjo atlikti praktinius darbus: mediteraninį maistą ruošėme aukšto lygio virtuvėje
kartu su vienu iš žymiausių italų virėjų
Hamburge Salvadore Battaglia restorane ,,marcos platz“ ir kaimo turizmo sodyboje
–viešbutyje Hamersene ,,Landgasthaus Hotel Zur Alten Linde“. Gaminome įvairaus
asortimento itališkus ir vokiškus patiekalus,
juos degustavome, diskutavome apie skirtingų kultūrų nacionalinių virtuvių papročius ir
sveiko maisto gamybos naujoves. Išmokome
gaminti įvairius itališkus ir vokiškus kepinius, saldžiuosius patiekalus bei moderniai
juos pateikti. Susipažinome su viešojo maitinimo įmonių patalpų interjero reikalavi-

mais, indų, įrankių, taurių, naudojamų kasdieniniams ir proginiams pokyliams parinkimu, stalų serviravimo ir dekoravimo pavyzdžiais, valgiaraščio parinkimu.
Lankėmės Vokietijos ZDF televizijoje,
dalyvavome laidos ,,Virtuvės mūšis“ su žymiausiu Vokietijos sveiko maisto virėju Alfons Schuhbeck filmavime.
Susipažinome su turkų, vokiečių nacionaline virtuve, labai didelį įspūdį paliko portugalų šviežios žuvies restorano subtilybės,
gurmaniški patiekalai ir interjero detalės.
Taip pat aplankėme Hamburgo miesto
gastronomijos G11, Hamburgo maisto ir
mitybos G20 ir Hamburgo miesto maisto
pramonės G3 profesines mokyklas. Mokyklos pavaduotojai supažindino mus su mokyklų dualine mokymo sistema (11 savaičių
mokiniai mokosi mokykloje teorijos, o likusį
laiką įmonėje įgyja visus praktinius įgūdžius). Susipažinome su užsienio kolegu
darbu, mokyklos patalpomis ir įranga.
Vizito metu aplankėme Hamburgo miesto senamiestį ir uostą, Elbės tunelį, šv.
Michaelio bažnyčią, Hafen City mikrorajoną, senų automobilių muziejų ,,Alga“.
Įgytos naujos teorinės žinios, praktiniai
įgūdžiai ruošiant sveiką maistą iš ekologiškų
maisto produktų, naujos receptūros ir interjero ir aplinkos dizaino idėjos bus naudojamos
dėstomų dalykų mokymo medžiagos atnaujinimui bei papildymui, integruojant verslumo
gebėjimų ugdymą į profesinio mokymo dalykus.
Daiva Davainytė, profesijos mokytoja

Naktis mokykloje

Penktadienio vakare, nešini pripučiamais
čiužiniais ir miegmaišiais, į mokyklą rinkosi
mokiniai ir mokytojai. Visų nuotaika puiki,
juk mokykloje organizuojamas netradicinis
renginys ,,Naktis mokykloje - mes mokame
linksmintis“. Šis renginys buvo skirtas kvaišalų prevencijai bei sveiko gyvenimo būdo ir
gebėjimo spręsti tam tikras bendravimo ir
bendradarbiavimo problemas propagavimui.
Mokiniai burtų keliu buvo suskirstyti į
komandas, prie jų prisijungė tą naktį budėję
mokytojai Regina Jonikaitė, Virginija Vaitkevičienė, Svetlana Klyčmuradova, Silva
Bulauskienė, Irma Kerienė, Diana Rusienė.
Komandos paruošė prisistatymus, šūkius.
Visų dalyvių laukė turininga ir įdomi
programa. Kūno kultūros mokytojos mokiniams parengė linksmas estafetes. Vaikinai
surengė krepšinio turnyrą. Pirmo aukšto foje
vyko karaoke konkursas. Po to visi buvo
pakviesti į jogos ir meditacijos užsiėmimą,
kurį vedė profesionali jogos meistrė. Po dvyliktos valandos mokyklos kiemelyje laukė
„Grill“ naktipiečiai. Veikė „Pieno kokteilių“
baras. Muzikos kampelyje muzikinius pagei-

davimus pildė muzikantas Marius Buta. Žva- mokinių tarpusavio supratimą, toleranciją,
kių šviesoje visi kartu dainavo pamėgtas kūrybiškumą, stiprina mokinių bei mokytojų
dainas. Mokyklos aktų salėje vyko 7-ojo–8- tarpusavio ryšius.
ojo
dešimtmečio
stiliaus
diskoteka
„Discostyle valdo“. Stalo žaidimų kampelyje
Vaidas Andrijaitis,
buvo žaidžiami „Uno“, „Alias“, ,,Poker“ ir
popamokinės veiklos organizatorius
kiti žaidimai.
Tokie renginiai padeda formuoti mokinių
sveiko gyvenimo būdo įgūdžius, skatina
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Balandžio 22 d. T-201 kabinete vyko
atvira pamoka-paskaita „Ekologija – gamtos
mokslas, integruojantis mokslus“. Pamoką
organizavo mokytojos J. Čapienė, I. Kesminienė, G. J. Pavlovienė. Pamokos tikslai:
suvokti ekologijos problematiką šiandienos
Lietuvoje ir mūsų regione; ugdyti atsakomybę už savo santykį su gamtine ir socialine
aplinka, įvertinti alternatyvias asmens gyvenimo būdo bei asmenybės raidos galimybes.
Pamokos uždaviniai: sužinoti, kaip tausoti

išteklius bei energiją, atsakingai rinktis paslaugas bei produktus; efektyviai rūšiuoti
atliekas, namų sąlygom pasigaminti cheminių valiklių pakaitalų; atsakyti į interaktyvaus testo “Kaip galime padėti gamtai?“
klausimus.
Apklausoje dalyvavo I kurso PO-20, II
kurso AS-6, EM-7, ST-10, PO-11 grupių
mokiniai, jie sprendė ekologinį testą. Atviroje pamokoje–paskaitoje taip pat dalyvavo
šių grupių mokiniai. Pamoka buvo netradici-

nė, nes ją vedė UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro visuomenės informavimo specialistė Daiva Eirošienė. Ji kalbėjo
apie Telšių regiono atliekų tvarkymo centro veiklą ir perspektyvas. Mokomoji medžiaga buvo demonstruojama skaidrėse,
mokiniai dalyvavo diskusijoje, gvildeno
įvairias situacijas. Ypač buvo akcentuota
kas ir kokios yra atliekos, kur, į kokį sąvartyną jos yra vežamos, kaip jas rūšiuoti ir
kaip mes kiekvienas turėtume tai daryti.
Buvo mokinių, kurie nežinojo apie pavojingų ir nepavojingų atliekų sąvartynus
Nuo 2008 metų liepos mėnesio 1 d. Telšių regione pradėtas eksploatuoti vienintelis regioninis sąvartynas - Jerubaičių sąvartynas. Sąvartyno projektas turi užtikrinti
atliekų kaupiamąjį pajėgumą, kurio Telšių
apskričiai užteks 20 metų laikotarpiui, bet
lektorė nuogąstavo, jei mes nerūšiuosime
atliekų, šio sąvartyno numatytam laikotarpiui gali neužtekti.
Lektorė ir mokytojos paragino mokinius
mylėti ir saugoti gamtą, tausoti išteklius ir
energiją, atsakingai rūšiuoti atliekas, dalintis
gerąja patirtimi ir įgytomis žiniomis su kitais.
G. J. Pavlovienė, biologijos mokytoja

2012-03-20 baigėsi tarpgrupinės vaikinų krepšinio
varžybos. Varžybas organizavo kūno kultūros mokytojos
Diana Rusienė, Irma Kerienė. Renginyje dalyvavo visų
kursų grupių mokinių komandos. Norą jose dalyvauti
pareiškė mokiniai iš septyniolikos grupių: AS-6, EM-7,
SED-8, AS-95, AS-16, EM-17, ST-19/PO-20, SED-21. Iją vietą iškovojo AS-6/EM-7 grupės komanda, II-ją vietą
– EM-17 grupės komanda, o treti liko AS-95 grupės mokiniai.

Baudų, tritaškių ir krepšinio žaidi- ąją vietą –
SED-21 grupės
mo 3x3 varžybos

komanda, o
Balandžio 23 dieną vyko baudų, tritaškių treti liko AS16 grupės mokiniai.
metimo ir krepšinio žaidimo 3x3 varžybos.
Baudų metimų varžybose I-oji vieta atiteVaržybas organizavo kūno kultūros mokytoko
AS-16
grupės mokiniui Donatui Gentvaijos Diana Rusienė ir Irma Kerienė. Renginyniui,
II-oji
vieta – EM-17 grupės mokiniui
je dalyvavo pirmo ir antro kurso grupių moRyčiui
Šulcui,
o III-oji - SED-8 grupės mokinių komandos.
kiniui
Arvydui
Bučiui.
Krepšinio žaidimo 3x3 varžybose I-ąją
Tritaškių
metimų
varžybose sėkmė lydėvietą iškovojo EM-17 grupės komanda, II-

jo EM-17 grupės mokinį Rytį Šulcą, jis Iosios vietos laimėtojas, II-ąją vietą laimėjo
SED-8 grupės mokinys Ernestas Latakas, o
III-ąją – EM-17 grupės mokinys Edmundas
Keršis.
I. Kerienė, D. Rusienė,
kūno kultūros mokytojos
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Profesinis rengimas – aktuali švietimo sistemos sritis. Stabilizuojantis ekonomikai, didėja ir kvalifikuotų viduriniosios grandies specialistų, turinčių
konkrečią profesiją, poreikis. Tad profesinis mokymas turi tobulėti ir modernėti.
Viena iš tobulėjimo galimybių –
ryšys su verslininkais. Verslininkai
kvalifikuotų darbininkų poreikį tenkina
bendradarbiaudami su profesinėmis
mokyklomis. Jau daugelį metų mūsų
mokykla bendradarbiauja su Mažeikių,
Akmenės, Telšių verslininkais, Mažeikių verslininkų asociacija. Darbdaviai, verslininkai dalyvauja baigiamųjų kvalifikacijos
egzaminų komisijose, padeda rengti specialistų kompetencijas, mokymo programas,
organizuoti pažintines ekskursijas, mokomąsias praktikas, ruošti užklasinius renginius
(profesines šventes, konkursus) ir pan.
Balandžio 4 d. mokykloje vyko darbo
rinkos atstovų ir profesijos mokytojų susitikimas. Jame dalyvavo MVA prezidentė Dalia Poliakaitė, AB „ORLEN Lietuva“ atstovė
Daina Binkauskienė, MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova, UAB „Saurida“
atstovai Viktoras Mackevičius ir Danguolė
Steponaitienė bei įmonės savininkas Saulius
Rancas, Seimo narys Kęstutis Bartkevičius ir
daugelis kitų verslininkų. Pagrindinis tikslas
- atskleisti socialines ir profesinio rengimo
tobulinimo sąsajas - partneriams pereiti nuo
patariamojo vaidmens prie sprendimus priimančiojo vaidmens.
Susitikimą organizavo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė, karjeros koordinatorės Vilma Šiaulienė ir
Lijana Vėliūtė–Balzerienė bei profesijos
mokytoja Asta Perminienė.
Su mokyklos bendruomenės veikla supa-

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ
Šį pavasarį jau ketvirtą kartą Lietuvoje
buvo organizuojama Veiksmo savaitė BE
PATYČIŲ. Projekto iniciatoriai - emocinės
paramos telefonu tarnyba „Vaikų linija" –
kvietė mokyklas įsijungti į šį projektą, numatyti veiklas, kurios, anot organizatorių,
„neleis pamiršti apie tai, kas yra draugiškas
ir pagarbus bendravimas bei kodėl yra taip
svarbu ugdyti vaikų toleranciją ir empatiją“.
Mūsų mokykla atsiliepė į kvietimą ir visą

žindino pavaduotoja Stasė Čupkovienė. Ji
papasakojo apie ruošiamas profesijas, svarstė praktines ir teorines galimybes pakelti
profesinio mokymo kokybę. Apie kvalifikuotų darbininkų rengimą kalbėjo profesijos
mokytojai Birutė Šeštakauskienė, Domininkas Niūniava, Rima Jurkūnienė, Vincas Kirvelaitis, Asta Rimkienė, Vilma Šiaulienė. Su
Viekšnių skyriuje ruošiamomis profesijomis
supažindino skyriaus vedėja Tatjana Kinčinienė.
Diskusijos pradžioje verslininkai pasidalino patirtimi, įgyta priimant mūsų mokyklos
mokinius į praktiką. Aptarta susidariusi dabartinė padėtis integruojant jaunimą į darbo
rinką. Mokyklos pavaduotoja S. Čupkovienė
akcentavo teisinės bazės galimybes naujoviškiau organizuoti praktinį mokymą. Verslininkai A.Kateiva ir S. Rancas pasiūlė profesijos mokytojams ir mokiniams inovatyvias
galimybes. Seimo narys Kęstutis Bartkevičius paskatino tiek mokyklos mokytojus,
tiek verslininkus labiau rūpintis rajono gyventojų reikalais ir būti savo krašto patriotais. Jis teigė, kad įmonės socialinė integracija į vietos bendruomenę (šiuo atveju į mokyklą) yra pačios įmonės reikalas. Vidas

Jaškauskas, atstovaujantis įmonei UAB
„Eternit Baltic“, pažymėjo, kad reikia kelti
profesinio mokymo prestižą ir pakvietė verslininkus ieškoti patiems kelio į mokyklą.
Susitikimo metu buvo kalbama ir apie
kliūtis, kurios trukdo bendradarbiauti. Viena
iš jų tai, kad įmonės ir mokykla neturi pakankamai informacijos apie viena kitos prioritetus ir veiklą. Pastebėta, kad mokykla ir
įmonės neturi bendradarbiavimo programos,
priemonių, atsakingų darbuotojų, kurie nuolat rūpintųsi partnerystės ryšiais ir pan. Išsakyta mintis, kad didelė dalis mokinių praktiką atlieka mažose ir labai mažose įmonėse.
Šios įmonės nemato bendradarbiavimo su
mokykla naudos. Kai kuriais atvejais kliūtimi bendradarbiauti yra ir teisinė bazė, kuri
neleidžia profesijos mokytojams stažuotis
įmonėje ar dirbti su mokykla nesusijusiose
srityse.
Susitikimo pabaigoje buvo nutarta organizuoti atskirų profesijų ir darbo rinkos atstovų susitikimus, juose aptarti profesinio
mokymo kokybės gerinimo ir įvaizdžio stiprinimo veiksmų planą.
Vilma Šiaulienė, profesijos mokytoja
metodininkė

savaitę nuo kovo 18 iki 22 d. organizavo
patyčių prevencijai skirtas veiklas. Ir Mažeikiuose, ir Viekšnių skyriuje buvo vedamos
grupių valandėlės, organizuotos kino popietės patyčių tema. Savaitės pabaigoje kartu su
Mažeikių politechnikos mokyklos Mokinių
tarybos nariais vykome į Viekšnių skyrių,
kur kartu su šios mokyklos Mokinių taryba
dalyvavome apskritojo stalo diskusijoje
„Mes – prieš patyčias. Ką galime nuveikti?“.
Renginio metu atlikome įvairias užklasinio
darbo organizatorės Genovaitės Čiužienės

parengtas užduotis, aptarėme, su kokiomis
problemomis susiduriama mūsų mokykloje,
kaip jaučiamės, kokios pagalbos mokiniams
reikėtų, kas realiai jiems gali suteikti paramą, kaip elgtis, jei tavo draugas blogai jaučiasi ir pan. Pasidžiaugėme, kad mūsų mokykloje patyčių atvejai itin reti, o mokiniai
turi savo nuomonę, moka ją išsakyti, yra
drąsūs ir išmintingi.
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Tiražas - kiek norėsit, o
kaina - kiek negailėsit

