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Spalio 11 d. Gabijos gimnazijoje vyko
„Versli Lietuva“ ir Ūkio Ministerijos organizuotas renginys „Verslas veža“. Konferencijoje dalyvavo ekonomikos ir verslo pagrindų
mokytojos Erika Pusvaškė ir Vilma Ramanauskienė su būrelių „Jaunieji verslininkai“
ir „Imitacinės bedrovės“ mokiniais.
Visus renginio dalyvius sveikino Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, LR Seimo narys Kęstutis Bartkevičius,
verslininkų asociacijos prezidentė Dalia Poliakaitė ir „Versli Lietuva” atstovė Žemaitijos regione Auksė Vizbarienė. Verslo sėkmės istorijas skaitė ir savo asmenine patirtimi dalijosi sėkmingi Lietuvos verslininkai.
Pertraukos metu mokiniai turėjo galimybę savo jėgas išbandyti savotiškoje loterijoje: reikėjo sukti laimės ratą ir atsakyti į klausimus, susijusius su verslu. Andželika Kontenytė ir Gintautas Pagojus teisingai atsakė į
pateiktus klausimus ir laimėjo asmeninius
prizus.
Svarbiausias konferencijos akcentas,
kuris atnešė mokyklai sėkmę, – geriausios
verslo idėjos konkursas. Mokiniai turėjo
parengti ir pristatyti verslininkams realią,
originalią verslo idėją, kurią būtų galima

lengvai įgyvendinti Mažeikių mieste. Iš visų ginaliausia. Verslo idėją komisijai pristatė
konferencijoje dalyvavusių mokyklų koman- ST-10 grupės mokinys Gintautas Pagojus.
dų pasiūlytų idėjų mūsų mokyklos komanRenginys baigėsi Lino Adomaičio sėkdos pasiūlyta verslo idėja „Gėlių pristatymas mės istorija ir gyvo garso koncertu.
ir švenčių organizavimas Mažeikių mieste
Erika Pusvaškė,
bet kuriuo paros metu” buvo pripažinta oriekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja

Lankėsi dvi ekspertų komisijos
Spalio 22 d. mokykloje lankėsi dvi ekspertų komisijos. Viena jų
- kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro KPMPC ekspertai įvertino ir patvirtino, jog mūsų mokykla yra pasiruošusi vykdyti
aplinkos apsaugos darbuotojo mokymo programą.
Pastaraisiais metais pastebima, kad auga kokybiško pirminio ir
tęstinio profesinio mokymo paslaugų poreikis. Jas teikiančios profesinės mokyklos atsižvelgia į esamą padėtį, todėl vis aktyviau ben-

Vyko metodinis užsiėmimas
Mūsų mokykla atvira visuomenei, darbdaviams, gražiai bendrauja ir bendradarbiauja su visomis rajono mokyklomis. Noriai
priima visus, besidominčius mokykla.
Spalio 16 dieną mokykloje vyko Mažeikių rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis užsiėmimas „Gerosios
patirties sklaida“, į kurį atvyko daugiau nei 30 dalyvių. Metodinia-

dradarbiauja su verslo organizacijomis, darbo birža, ūkininkais,
analizuoja, kokių profesijų darbuotojai reikalingiausi. Įgyvendinant
projektą „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Plungės, Mažeikių ir Telšių profesinio mokymo
įstaigose”, atliktas išorinis kokybės vadybos sistemos vertinimas,
kurį organizavo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.
Atlikus vertinimą, išduota pažyma, patvirtinanti, kad vidinės kokybės užtikrinimo sistemos įdiegtos.
„Žvilgsnio“ informacija
me užsiėmime dalyvavo Mažeikių švietimo skyriaus vyr. specialistė
D. Radzienė bei Švietimo centro direktorius V. Prokopčiukas. Mokyklos direktorė V. Lumpickienė ir Viekšnių skyriaus vedėja T.
Kinčinienė papasakojo apie mokyklą. Dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti mokyklą, susipažinti su ES projekto lėšomis atnaujinamomis
suvirinimo ir elektromechanikų dirbtuvėmis bei mokinių technologijų brandos egzamino metu atliktais darbais.
S. Čupkovienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
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Mokinių konferencija 2013
Spalio 18 dieną mokyklos aktų salėje
vyko „Mokinių konferencija 2013”. Mokinių
taryba pateikė 2012-2013 m. m. darbo ataskaitą. Konferencijos dalyvius pasveikino
mokyklos direktorė Vida Lumpickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė, gimnazijos skyriaus vedėja Snieguolė Kiškėnienė. Apie kartu su mokiniais
sprendžiamas aktualias problemas kalbėjo
vyr. socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė
ir visuomenės priežiūros specialistė Roma
Žukauskienė.
Taip pat konferencijoje dalyvavo VšĮ
„Versli karta“ direktorius Irmantas Sujeta.
Jis su kolege pristatė įmonės veiklą bei pakvietė mokyklos mokinius prisijungti prie jų
veiklos. Svečiai taip pat supažindino su jaunimo vykdomais projektais Mažeikių mieste,
neformaliomis - popamokinėmis veiklomis,
Taip pat konferencijoje išrinkta nauja
kurias galima vykdyti kartu su VšĮ „Veikli mokinių taryba:
karta“. Kvietė teikti pasiūlymus, kaip skatin1. Živilė Bernotaitė AP-12 gr.
ti jaunimo užimtumą Mažeikių mieste.
2. Rosita Saltonaitė AP-12 gr.
Mažeikių politechnikos mokyklos direktorė
3. Lina Bernotaitė AP-18 gr.
Vida Lumpickienė ir popamokinės veiklos
4. Eglė Selenytė AP-18 gr.
organizatorius Vaidas Andrijaitis padėkojo
5. Dovilė Pragulbickaitė PO-20 gr.
už darbą ir padėkos raštais už aktyvią veiklą
6. Deividas Grikšas SED-21 gr.
mokinių taryboje apdovanojo Parieštį Vy7. Airidas Riauka AS-24 gr.
gantą (EM-17 gr.), Polianskij Kazimierą
8. Karolis Daugnora EM-25 gr.
(EM-17 gr.), Jecytę Nedą (PO-20 gr.), Stel9. Dovilė Šeputytė AP-26 gr.
moką Modestą (SED-22 gr.).
10. Ginataras Talmantas SED-27 gr.

Spalio 23-ąją nuo 6.02 val. ryto iki 6.02
val. vakaro chemikai švenčia molekulės arba
molio dieną. Ši data pasirinkta dėl Avogadro
skaičiaus, kuris yra lygus 6,022 × 1023.
Avogadro skaičius – tai dalelyčių skaičius,
sudarantis vieną molį. Skaičius pavadintas
italų mokslininko Amadeo Avogadro garbei.
Molekulė yra smulkiausia daugelio medžia-

gų dalelė, turinti
toms
medžiagoms
būdingų
cheminių savybių.
Mūsų
mokyklos naftos produktų
operatorių specialybės
mokiniai su
profesijos mokytojomis sugalvojo paruošti
parodėlę šiai šventei paminėti. Kadangi gražus šių metų ruduo gausus sodų, daržų gėrybėmis, sugalvojome iš jų pagaminti molekules. Visi šios specialybės mokiniai mąstė,
fantazavo, siūlė idėjas ir sukūrė cheminių
medžiagų molekules iš obuolių, cukinijų,
pomidorų, kopūstų, morkų, svogūnų, bulvių
ir net iš aronijų bei erškėtrožių uogų.

11. Vaidotas Negreckis ST-29 gr.
12. Justas Arlauskas PO-30 gr.
13. Augenija Kazlaukaitė PO-31 gr.
14. Eglė Andriūtė A-33 gr.
15. Kęstutis Gaubys ER-32gr.
Sveikiname juos ir linkime kūrybingo
darbo.
Vaidas Andrijaitis,
popamokinės veiklos organizatorius

PO-30 grupės mokiniai chemijos pamokose nagrinėja sočiuosius ir nesočiuosius
angliavandenilius, todėl juos ir pavaizdavo
savo išradingai sukurtose molekulėse, kurių
pristatė daugiausia.
PO-20 grupė pavaizdavo didžiulę izooktano, naudojamo benzino oktaniniam skaičiui nustatyti, molekulę. Labai įdomiai sukurta monociklinio angliavandenilio tolueno
molekulė. Taip pat jie pavaizdavo suskystintų dujų komponento butano bei chemijos
sintezei naudojamo propeno molekules.
Vyresnieji PO-30 grupės mokiniai padarė
stilingą valgomosios druskos kristalinę gardelę bei sieros rūgšties molekulę.
PO-31 grupės mokiniai sukūrė cheminių
medžiagų, naudojamų buityje, molekules –
acto rūgšties, sodos, etilo alkoholio.
Molekulių paroda veikia mokyklos fojė,
šalia pastatytos rudeninės bobos, kuri taip
pat pagaminta iš rudens gėrybių.
Dėkojame mokyklos „chemikams“ –
molekulių kūrėjams – už sumanumą, išradingumą ir aktyvų dalyvavimą.
B. Butnoriutė,
profesijos vyr. mokytoja
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Daugiakalbystės pamoka
Rugsėjo 26-oji visoje Europoje yra žinoma kaip Europos kalbų diena. Ši diena yra
minima jau nuo 2001 m. Pagrindinis Europos kalbų dienos minėjimo tikslas – parodyti daugiakalbystę ir kultūrų įvairovę, kaip
vieną didžiausių Europos vertybių, ir motyvuoti jaunimą mokytis užsienio kalbų.
Mūsų mokykla šią dieną taip pat mini
organizuodama įvairius renginius. Tradiciškai tokie renginiai vyksta anglų, rusų bei
vokiečių kalbomis. Šiemet anglų kalbos
mokytoja L. Vėliūtė-Balzerienė organizavo
daugiakalbystės pamoką dvyliktų klasių
mokiniams. Pamokos tema - „Sveiki atvykę!“ Pamokoje buvo kalbama devyniomis
kalbomis - anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, olandų, flamandų, bulgarų, ukrainiečių ir
rusų. Pasirinktas netradicinis Direct mokymo metodas. Šis metodas yra plačiai naudojamas pasaulyje mokantis užsienio kalbų.
Pamokoje taisyklingai mokytis kalbėti užsienio kalbomis mums padėjo dailininkas
ispanas Torque, Belgijos oro gynybinės policijos atstovai, vykdantys NATO misiją,
Mr. Thierry Van de Voorde ir Jaak van
Waeg, savanorė studentė Dora Hristova iš
Bulgarijos bei mažeikiškis Linas Bodendorf.
Jie anglų kalba papasakojo apie savo veiklą,
gyvenimą Lietuvoje. Svečiai užsiminė ir
apie aktualią šio laikmečio jaunimo proble-

mą – išvykimą iš Lietuvos. Jie mokiniams
sakė, kad išvykti į užsienį trumpam yra verta, bet pasilikti ten nebūtina, nes daug dar
neišnaudotų verslo galimybių yra ir Lietuvoje. Todėl skatino būti aktyviais, išradingais,
kūrybingais ir nebijoti ieškoti, rizikuoti,
kurti savo verslą gimtojoje šalyje. Svečiai
apžiūrėjo iš ES projektų lėšų naujai įkurtomis dirbtuvėmis, pasidžiaugė mokinių pagamintais darbais.

Mokiniai pamokoje dirbo susidomėję,
stengėsi taisyklingai kalbėti. Labiausiai dvyliktokų dėmesio susilaukė Belgijos oro gynybinės policijos atstovai. Mokiniai labai
norėtų, kad būtų suorganizuota ekskursija į
NATO būstinę Šiauliuose. Tikimės, kad
mūsų bendradarbiavimas tęsis.
Lijana Vėliūtė-Balzerienė,
anglų kalbos vyr. mokytoja

Dalyvavome „Kuriame Respubli- mai“, susitikimai su globos namų gyvento- Vaidas Andrijaitis. Konferencijos metu buvo
jais, rajono senjorais ir pan.), skatinančias pristatyti 25 sėkmingiausi projektai, taip pat
ką“ konferencijoje Kaune
įvairių žmonių grupių pilietiškumą, toleranciją. Projekto metu mokykloje įkurtos amatų
erdvės „Kurkime kartu“, kuriose lankėsi
rajono mokyklų mokiniai, mokytojai, rajono
gyventojai ir svečiai.
Konferencijoje Kaune dalyvavo šie mūsų
mokyklos mokiniai: Dovilė Pragulbickaitė (PO-20 gr.), Lina Bernotaitė (AP-18 gr.),
Živilė Bernotaitė (AP-12 gr.), Rosita Saltonaitė (AP-12 gr.). Projekto vadovas - mokyklos popamokinės veiklos organizatorius

buvo išrinktos trys mokyklų ir kolegijų idėjos, kurios nuo lapkričio mėnesio kaip nacionaliniai projektai bus įgyvendinamos visoje
Lietuvoje. Mokykloms, dalyvavusioms projekte, įteikti padėkos raštai ir dovanėlės.
Parsivežėme naujų pilietiškumo ugdymo
idėjų, įgijome patirties, todėl ir toliau organizuosime panašias akcijas.

kių liepsnelėse skendinčią aktų salę. Mokiniai buvo pasipuošę įspūdingais kostiumais,
atsinešė išskaptuotą moliūgą, šiurpiai atrodantį patiekalą.
Kadangi ši šventė yra kilusi iš Amerikos,
tad ir renginys vyko anglų kalba. Mokiniai
buvo supažindinti su Helovyno šventės kilme, tradicijomis. Komandoms reikėjo atlikti
įvairias kūrybines užduotis. Mokiniai kūrė
šiurpias istorijas; demonstravo miklumą bei
lankstumą „medžiodami“ maistą; ištvermę laikydami moliūgą, muzikalumą - dainuodami „helovyniškas“ karaokė dainas.
Mokykloje vyko Helovyno šventė
Vertinimo komisija, kurią sudarė mokyk„Halloween party“. Visi dalyviai rinkosi į los direktorė Vida Lumpickienė, pavaduoto„helovyniškai“ išpuoštą, dūmuose bei žva- ja ugdymui Stasė Čupkovienė, mokinių tary-

bos narys Airidas Riauka, paskelbė nugalėtojus. Įspūdingiausio moliūgo prizą pelnė
SED-27 grupės mokinių išskaptuotas moliūgas. Šiurpiausiu patiekalu komisija pripažino AP-18 grupės mokinių iškeptą kapo pavidalo pyragą. „Helovyniškiausiai“, komisijos
manymu, atrodė AP-18 grupės merginos –
„baltosios gyvanašlės“. „Išmaniausia“ grupe, renginio metu surinkusi daugiausia balų
už puikiai atliktas užduotis, tapo SED-27
grupės mokinių komanda. Kompiuterinio
žaidimo nugalėtojas - A-33 grupės mokinys
Ignas Dapkus.
Regina Jonikaitė,
anglų kalbos vyr. mokytoja

Rugsėjo 19 dieną (šeštadienį) Vytauto
Didžiojo universitete vyko nacionalinė
„Kuriame Respubliką“ konferencija. Konfere ncijoje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai.
Projektas vyko visoje Lietuvoje ir jame
dalyvavo apie 120 respublikos mokyklų, iš
jų ir mūsų mokykla. Visus metus trukusio
projekto metu mokiniai organizavo įvairius
renginius, akcijas („nemokami apsikabini-

Vaidas Andrijaitis,
popamokinės veiklos organizatorius
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Lapkričio 4 d.
ŠEŠĖLIAVIMAS ĮMONĖJE
Lydintis profesijos mokytojas ir 5 pažangiausi trečio kurso mokiniai vyksta į šias įmones:
Apdailininkai (statybininkai) vyksta į UAB „Darstamas“;
Elektromontuotojai vyksta į UAB „Axis Industries“;
Interjero apipavidalintojai vyksta į UAB „Meškinas“;
Naftos produktų operatoriai vyksta į UAB „Saurida“;
Staliai vyksta į UAB „Taumona“;
Suvirintojai vyksta į UAB „Axis Industries“ ir UAB „Rudesta“;
„Jaunųjų verslininkų“ ir „Imitacinių bendrovių“ būrelių mokiniai vyksta į AB DnB NORD bankas.
Grįžę iš įmonių mokiniai su mokytojais pasiruošia pristatymą apie išvyką ir jį pateikia lapkričio 6 d.

Lapkričio 5 d.
ATVIRA PAMOKA „IEŠKANČIOJO DARBO ATMINTINĖ“
Atvirą pamoką ves UAB „Saurida“ įmonės personalo direktorė Danguolė Steponaitienė.
Dalyviai: III kurso mokiniai, „Jaunųjų verslininkų“ ir „Imitacinių bendrovių“ būrelių mokiniai, mokytojai.
Vieta: D-303 kabinetas. Laikas: 10.00 -11.35

Lapkričio 6 d.
GYVENIMO SĖKMĖS ISTORIJOS
Savo gyvenimo sėkmės istorijomis dalinsis:
UAB „Kvistija“ komercijos direktorius Mindaugas Zubavičius.
Mažeikių politechnikos mokyklos užklasinių renginių organizatorius Vaidas Andrijaitis.
VŠĮ „Versli Lietuva“ atstovė regione Auksė Vizbarienė.
VŠĮ „Versli karta“ direktorius Irmantas Sujeta.

MOKINIŲ ĮSPŪDŽIAI PO VIZITO ĮMONĖSE
Dalyviai: 5 pažangiausi mokiniai iš kiekvienos grupės, „Jaunųjų verslininkų“ ir „Imitacinių bendrovių“ būrelių mokiniai, mokytojai.
Vieta: Aktų salė. Laikas: 10.00 - 11.35

Lapkričio 7 d.
PROTŲ MŪŠIS




Dalyviai:
Verslo atstovai;
Mokytojai;
Mokiniai: I kurso, II kurso ir III kurso.
Komisija: mokyklos direktorė Vida Lumpickienė, socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė, projektų vadovė Lidija Pocevičienė.
Vieta: Aktų salė. Laikas: 10.50-11.35

Lapkričio 8 d.
BAIGIAMASIS RENGINYS
Akimirkos iš projekto „Verslumo savaitė“ mokyklos I aukšto fojė ilgosios pertraukos metu.

PASTABA: Projekto „Verslumo savaitė“ organizatorės pasilieka teisę keisti darbotvarkę.
Projekto „Verslumo savaitė“ organizatorės Erika Pusvaškė ir Vilma Ramanauskienė,
ekonomikos ir verslo pagrindų mokytojos
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