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„GERIAUSIEJI 2014“ - tai graži, jau tradicija tapusi šventė, kuri jau šeštus
metus į mokyklą sukviečia šauniausius mokinius, jų tėvus, mokytojus. Padėkos
raštais ir vardiniais marškinėliais apdovanoti geriausiai besimokantys, geriausiai
lankantys ir aktyviai dalyvaujantys mokyklos visuomeninėje veikloje mokiniai.

Pergalė suvirintojų konkurse
Vilniuje
Mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo suvirintojų meistriškumo konkurse, kurį organizavo Lietuvos suvirintojų asociacija bendradarbiaudama su „Litexpo”.
„Suvirintojų meistriškumo konkursas
2014” vyko XXII tarptautinės inžinerinės
pramonės parodos „Balttechnika 2014” metu. Pagrindinis šio konkurso tikslas - pristatyti plačiajai visuomenei suvirinimo technologijų pažangą ir pademonstruoti šių pramoninių technologijų svarbą, populiarinti šią
profesiją ir parodyti Lietuvoje dirbančių bei
ruošiamų
suvirintojų
profesionalumą.
Kaip pasakojo profesijos mokytojas Romas
Špokauskas, ruošęs mokinius konkursui,
varžėsi 8 komandos iš Vilniaus, Kauno,
Alytaus, Šiaulių ir Mažeikių. Mūsų mokyklos komandai atstovavo trys SED-8 gr. mokiniai: Audrius Žiurna, Edvinas Juodeikis ir
Martynas Tarvydas. Konkurse mokiniai
virino atskirais suvirinimo būdais – MMA,

Birželio 27 d. 10.30 val. Viekšnių
skyriaus, 13 val. Politechnikos mokyklos
aktų salėje įvyks iškilmingas
kompetencijų įvertinimo, kvalifikacijos ir profesinio mokymo pažymėjimų įteikimas.

MIG/MAG ir TIG. Taip pat mokiniai turėjo
galimybę dirbti su įvairių firmų suvirinimo
aparatais. Mūsiškiai dirbo ir labiau susipažino su švedų firmos ESAB įranga.
Iš konkurse dalyvavusių mokinių didžiausią patirtį yra sukaupęs Martynas, jam
jau teko dalyvauti konkursuose Klaipėdoje ir
Kaune, o Audrius ir Edvinas profesinio
meistriškumo konkurse dalyvavo pirmą kartą. Mūsų vaikinams sekėsi puikiai. Audrius MMA suvirinimo individualių varžybų laimėtojas, o Edvinas buvo nepralenkiamas
MIG/MAG suvirinimo individualiose varžybose. Mūsų mokyklos komanda lankinio
suvirinimo jaunųjų talentų komandinėse
varžybose laimėjo I-ąją vietą. Mokiniai įgijo
patirties, galėjo pasitikrinti savo suvirinimo
gebėjimus, susipažinti su nauja suvirinimo
įranga.
Nugalėtojai į mokyklą parsivežė taurę,
buvo apdovanoti asmeninėmis dovanėlėmis,
jiems buvo įteikti Lietuvos suvirintojų asociacijos pažymėjimai.
„Žvilgsnio“ korespondentė B. Butnoriutė
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Mokykloje vyko I – asis tarptautinis dainų festivalis „Muzika sielai 2014“,
kuriame dalyvavo apie 80 dalyvių. Festivalyje dalyvavo 7 kolektyvai iš Lietuvos - Panevėžio, Žeimelio, Židikų, Viekšnių ir Mažeikių bei vienas kolektyvas iš Latvijos Saldus
miesto.
„Į gimtąją žemę su pavasariu sugrįžta
paukščiai, mes norime, kad kartu su jais į
mūsų mokyklą kasmet sugrįžtų daina. Atitrūkime nuo didesnių rūpesčių, darbų, pabūkime kartu su muzika“ – šiais žodžiais renginį
pradėjo jo iniciatorė - profesijos mokytoja
Angelė Kontenienė.
Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė
Vida Lumpickienė, ji sakė, kad muzika – tai
Dievo pasiuntinys, kuris ramina širdį, tai
ištisa jausmų simfonija. Direktorė norėtų,
kad festivalis tęstųsi ir taptų tradiciniu. „Tad
laukiame akordų ir dainos,“ – sakė direktorė.
Kolektyvų vadovai buvo pakviesti uždegti
muzikos
sielai
ugnelę.
Festivalio dalyvius vertino kompetentinga
komisija. Komisijos pirmininkas Viekšnių
Vinco Deniušio meno mokyklos direktorius
Vitalijus Lizdenis, nariai - Mažeikių kultūros
centro muzikos vadovė Gina Jomantienė ir
mūsų mokyklos dailės mokytoja Asta Perminienė.
Visi festivalio dalyviai atliko po dvi dainas. Festivalį pradėjo patys mažiausi dalyviai - Mažeikių Vytauto Klovos muzikos
mokyklos
vaikų
choras
„Spinduliukai“ (vadovė Ramunė Šakinskienė). Pirmoji jų daina buvo apie mamą, o
antroji - labai linksma dainelė „Afrika- žirafrika“, kurią mažieji atliko, pritardami mediniais mušamaisiais instrumentais. Akomponavo Natalija Burbienė.
Mažeikių politechnikos mokyklos AP-26

gr. mokinė Eglė Šateikytė
(vadovė Natalija Burbienė)
atliko kūrinį „Mano kraštas“. Gitara merginai pritarė
AP-18 gr. grupės mokinė
Dovilė Šiaulytė. Nuotaikingą dainą „Gera“ Eglė atliko
kartu su mūsų mokyklos
šokių grupe (vadovas Robertas
Žlibinas).
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės
technologinės
mokyklos mišrus vokalinis
ansamblis (vadovė Regina
Gabrenienė) atliko stilizuotą lietuvių liaudies dainą
„Teka saulė“ ir labai žiūrovams patikusią – „Guliu
žolėj“.
Merginų vokalinis duetas iš
Žeimelio žemės ūkio mokyklos (vadovė Edita Dovidonienė) padainavo dainą „Akys,
kurios tyli“ bei audringų aplodismentų sulaukusią
„YOU
Raise
Me Up“.
Mūsų draugai latviai į festivalį atsivežė
temperamentingą solistę Dianą
Lubę ir vokalinį
ansamblį. Diana
pirmąją dainą
atliko latviškai,
o
antrąją
„Believe“
–
angliškai. Mišrus ansamblis
padainavo latvišką dainą apie
tautas ir karštų
aplodismentų
sulaukusią „In
the
Jungle“.
Gitara
grojo
kolektyvo vadovas Dailis Plits.
Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės
mokyklos choras „Do – re – mi“ ir solistai
(vadovės Natalija Burbienė ir Ramunė Šakinskienė) atliko giesmę „Aleliuja“. Antrąją
dainą, pritariant chorui, padainavo pačios
kolektyvo vadovės.
Festivalį baigė Mažeikių politechnikos
mokyklos Viekšnių skyriaus solistė Marija
Butnoriūtė, kuri atliko jausmingą dainą „Aš
mylėjau tave tau nežinant“, ir energinga
merginų grupė „Profkinukės“, kurios padainavo dainą „Aš taip myliu“(vadovas Algirdas Urnikis).

Mokyklos direktorė visiems festivalio
dalyviams įteikė nominacijas. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos dainininkai pelnė nominaciją „Jausmingiausia
daina“. Svečiams iš Saldus profesinės vidurinės mokyklos buvo skirta „Balsingiausio
kolektyvo“ nominacija, o jų solistė Diana
Lubė buvo apdovanota už ypatingą balsą.
Merginos iš Žeimelio žemės ūkio mokyklos
gavo nominaciją „Kūrybiškiausias kolektyvas“. „Originaliausio kolektyvo“ nominacija
buvo apdovanoti panevėžiečiai. Festivalio
šeimininkams atiteko nominacija „Už tautiškumo puoselėjimą“. Mažieji dainorėliai iš
Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos buvo pripažinti stilingiausiu kolektyvu, o
viekšniškiai buvo apdovanoti nominacija
„Už artistiškumą“.
Komisijos pirmininkas Vitalijus Lizdenis
pakomentavo dalyvių pasirodymus: jis ne tik
gyrė dainininkus, akcentavo puikų vokalą,
aukštą muzikinį pasiruošimo lygį, bet ir negailėjo vertingų patarimų. Jis sakė, kad norėtų dar kartą būti pakviestas į tokį renginį.
Komisijos narė Gina Jomantienė palinkėjo
visiems sėkmės ir daugiau tokių renginių.
Kolektyvų vadovai iš Saldus ir Panevėžio

dėkojo organizatoriams už svetingumą ir
kvietė atvykti į svečius ir dalyvauti panašiuose festivaliuose - „Laisvės pavasaris“,
„Talentų konkursas“. „Tai didelė šventė visiems. Buvo gera čia,“ – sakė panevėžiečių
kolektyvo vadovė vadovė Regina Gabrenienė.
Mokyklos direktorė Vida Lumpickienė
padėkojo visiems dalyviams ir pasidžiaugė,
kad pirmas blynas neprisvilo - visi praturtėjome dvasiškai. Direktorė kvietė į II – ąjį
dainų festivalį.
„Žvilgsnio“ korespondentė B. Butnoriutė
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LdV projektas „Kokybės vadyba Europos Sąjungos
profesinio mokymo įstaigose 2“

2014 m. gegužės 17-24 d. vyko projekto „Kokybės vadyba Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigose 2“ (Nr. LLP-LdVVETPRO-2013-LT-0877, projekto koordinatorius - Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija) dalyvių vizitas Prancūzijoje. Jame
dalyvavo mokyklos direktorė Vida Lumpickienė.
2014 m. birželio 10 d. mokyklos padalinių vadovų koordinaciniame pasitarime direktorė pristatė vizito metu įgytą patirtį.
Projekto tikslas - tobulinti Lietuvos profesinio mokymo įstaigų
ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos specialistų
vadybines kompetencijas, siekiant užtikrinti efektyvų įdiegtų vidinės kokybės sistemų funkcionavimą Lietuvos profesinio mokymo
įstaigose.
Vizito uždaviniai:
- susipažinti su Prancūzijos profesinio mokymo
įstaigų vidinės kokybės valdymo sistemomis, vidinės
kokybės užtikrinimo mechanizmais, jų veikimu ir palaikymu;
- panaudoti Prancūzijos profesinio mokymo įstaigų
gerąją patirtį užtikrinant efektyvų vidinės kokybės valdymo sistemų funkcionavimą Lietuvos profesinio mokymo įstaigose ir Lietuvos švietimo ir profesinio rengimo sistemoje;
- susipažinti su Prancūzijos profesinio rengimo sistemomis, profesinio mokymo bazėmis, profesinio mokymo programomis ir gerąją patirtį pritaikyti savo organizacijose;
- užmegzti naudingus partnerystės ryšius su Prancūzijos profesinio mokymo įstaigomis, aptarti tolimesnio
bendradarbiavimo perspektyvas, tobulinti vokiečių ir
anglų kalbos gebėjimus.
Dalyvavome įvadiniame seminare „Prancūzijos
profesinio švietimo sistema“. Seminarą vedė lektorė
dr. Giedrė Cibulskaitė, Sorbonos universiteto dėstytoja.

Lankėmės buhalterijos ir apskaitos praktikos mokymo centre: CFA de la Comptabilite. Vizito metu į Gregoire Ferrandi aukštosios gastronomijos profesinį licėjų susipažinome su profesinio mokymo baze, mokymo programomis, praktinio mokymo
metodais. Šio licėjaus mokiniai atlieka
praktiką Petit Zinc restorane, kurį taip pat
aplankėme, apžiūrėjome praktikos mokymo vietas, restorano profesinę bazę.
Aplankėme Kosmetologijos praktikos mokymo centrą, Prancūzijos statybos sektoriaus federaciją "Federation Francaise du
Batiment". Vizito metu susipažinome su
profesinių bazių modernizavimu, federacijos dalyvavimu profesinių licėjų egzaminų
komisijose ir jos vaidmeniu sudarant švietimo mokymo programas. Aplankėme profesinio mokymo centrą CFA du Batiment de
Saint Denis.
Profesiniame licėjuje Colombes Garamont
susitikome su direktoriumi, susipažinome
su profesinio mokymo baze.
Bendravome su mokymo įstaigų vadovais,
tarėmės apie bendradarbiavimo galimybes.
Apgyvendinti buvome viešbutyje Hotel Paris Legendre. Gyvenimo sąlygos geros.
Susipažinome su Paryžiumi, buvo organizuotos ekskursijos į
Versalio rūmus, Eifelio bokštą, Luvro muziejų. Laisvalaikiu aplankėme Eliziejaus laukus, Triumfo arką, plaukėme laivu Senos upe.
Leonardo da Vinci paprograma yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, Lietuvoje ją administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis
projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi
tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet
kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Direktorė Vida Lumpickienė
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STAŽUOTĖ ŠKOTIJOJE –
NAUJA PROFESINĖ PATIRTIS
Balandžio 27 – gegužės 4 d. kartu su Mažeikių politechnikos
mokyklos Viekšnių skyriaus praktinio mokymo vadovu Alfredu
Vėlavičiumi lankėmės Škotijoje pagal Leonardo da Vincio programos mobilumo projektą Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0921
„PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS DIDINIMAS, SUSIPAŽĮSTANT SU KOMPETENCIJŲ MATAVIMU IR VERTINIMU
EUROPOS ŠALYSE“, kurio metu tobulinome teorines ir praktines
žinias. Be mūsų šiame projekte dalyvavo pedagogai iš VšĮ Kuršėnų

organizavo dalyvių sutikimą, priėmimą ir priežiūrą viso vizito metu.
Programa paruošta puikiai, viskas buvo vykdoma sklandžiai ir laiku.
Teorinių ir praktinių žinių visą savaitę sėmėmės Glasgow Kelvin kolegijoje. Aplankėme naujos kolegijos patalpas: auditorijas,
kompiuterių klases (jų labai daug), biblioteką su skaitykla, mokytojų ir mokinių valgyklas, poilsio vietas, aktų ir konferencijų sales.
Apžiūrėjome profesinio mokymo dirbtuves, esančias ne tik centrinėje kolegijoje, bet ir kituose pastatuose. Pagrindinės specialybės:
santechnika, oro kondencionavimas, inžinerija ir menai. Susipažinome su Glasgow Kelvin kolegijos mokymo ir mokymosi sistema,
vertinimu, vidine kontrole, kuria siekiama užtikrinti mokymo ir
mokymosi kokybę.
Vizito metu aplankėme Edinburh miestą, į kurį vykome traukiniu iš Glasgow miesto. Pamatėme senamiestį, užlipome į kalną, nuo
kurio atsiveria visas Edinburh miesto vaizdas. Mėgavomės pažintine ekskursija autobusu po Glasgow miestą ir botanikos parką. Klausėmės škotų gatvės muzikantų. Domėjomės škotiškais tekstiliniais
gaminiais ir nacionaliniais patiekalais.
Įgytos naujos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai bus naudojami
dėstomų dalykų mokymo medžiagai atnaujinti bei papildyti. Viekšnių skyriaus kolegos bus supažindinti su vizito Škotijoje medžiaga.

Leonardo da Vinci paprograma yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, Lietuvoje ją administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis
projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi
PM, VšĮ Telšių RPMC, Šiaulių PRC.
Pagrindinis projekto tikslas – susipažinti su profesinio mokymo tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet
kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

kokybės didinimu, susipažįstant su kompetencijų matavimu ir vertinimu Europos šalyse.
Priimančioji organizacija - Glasgow Kelvin Škotijoje puikiai

Jau ketvirtą kartą Kuldygos verslo ir turizmo mokyklos kvietimu Mažeikių politechnikos mokyklos medienos apdirbimo
profesijos mokytojas D. Niūniava ir du staliaus specialybės mokiniai - Laurynas Lukošius (ST–19 gr.) ir Vaidotas Negreckis (ST–
29 gr.) - dalyvavo drožėjų plenere, kuris
vyko gegužės 13 – 16 dienomis labai gražioje vietoje - Ventos upės Martino saloje. Plenero tema - „Meilė, kuri įsuka žemę“.
Pirmąją dieną dalyviai buvo instruktuoti,
kaip saugiai dirbti su motoriniais pjūklais ir
kitais darbo įrankiais. Burtai lėmė, kam koks
medienos ruošinys, iš kurio reikės drožti
skulptūrą, atiteks. Vakare vyko teatralizuotas
Kuldygos mokinių pasirodymas, skirtas net
trims progoms paminėti: 135 metų mokyklos
pastatymo sukakčiai (iš pradžių mokykloje
buvo ruošiami mokytojai seminaristai), 25
metų Kuldygos profesinės mokyklos įkūrimo sukakčiai bei 5 metų plenerų organizavimo sukakčiai.
Kitos dienos rytą iškilmingai, su latviškais šokiais ir muzika, plenero dalyviai (12

komandų) buvo palydėti į darbo vietą – prie didžiausio ir
ilgiausio Ventos krioklio. Mokyklos direktorė Dace Cine ir
plenero organizatorius Martinš
Mednieks pasveikino dalyvius,
palinkėjo sėkmės darbe, gero
oro ir geros nuotaikos.
Per trumpas poilsio pertraukėles plenero dalyviams
buvo demonstruojami šiuolaikiniai darbo įrankiai medienai
apdirbti, pasakojama apie saugų darbą su jais. „Husgvarna“
atstovai reklamavo motorinius,
akumuliatorinius ir elektrinius pjūklus, leido
jais naudotis drožiant skulptūras. „Banho“
atstovai demonstravo rankinius įrankius,
pjūklus, medienos suspaudimo mechanizmus.
Mūsų mokyklos drožėjų komanda šiais
metais išdrožė skulptūrą – gulbę, kuri ant
galvos neša gėlei laikyti skirtą dėklą. Skulptūra buvo padovanota miesto merei, kad ji

Daiva Davainytė, profesijos mokytoja

išrinktų eksponavimo vietą. Mokiniai, mokytojas ir plenero organizatoriai šiuo darbu
liko labai patenkinti.
Seminaro dalyviai buvo apdovanoti suvenyrais, atminimo dovanėlėmis, padėkos
raštais, gavo plenero sertifikatus.

D. Niūniava, medienos
apdirbimo profesijos mokytojas
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Minėjome Pasaulinę nerūkymo dieną
Kasmet gegužės 31 dieną minima Pasaulinė nerūkymo diena.
Ta proga Mažeikių politechnikos mokyklos mokiniai įsijungė į
Mažeikių rajono Visuomenės sveikatos biuro organizuotą akciją
„Pūsk muilo burbulus, o ne tabako dūmus“.
Siekiant propaguoti sveiką gyvenseną ir mažinti rūkymo plitimą tarp jaunimo, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vida
Šakienė ir socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė mokiniams
organizavo rūkymo prevencijos veiklas: skaityta paskaita
„Rūkymo žala“, išdalinti informaciniai lankstinukai „Tu gali mesti
rūkyti“, mokiniams pasiūlyta atlikti testus „Ar esi priklausomas
nuo nikotino?“. Mokyklos kiemelyje mokiniai išreiškė savo poziciją prieš rūkymą imituodami ženklą „Rūkyti draudžiama“. Akciją
vainikavo muilo burbulų fiesta.
V. Šakienė,
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Balandžio 24 - 25 dienomis Lietuvos
parodų centre „Litexpo” parodos „Resta“
metu vyko respublikinis mokinių apdailininkų (statybininkų) profesinio meistriškumo
konkursas, kurį organizavo VšĮ Vilniaus
statybininkų rengimo centras kartu su Lietuvos statybininkų asociacija bei Švietimo ir
mokslo ministerija. Konkurse rungėsi dešimt
komandų iš apdailininkus ruošiančių respublikos profesinio mokymo įstaigų: Alytaus
profesinio rengimo centro, Kauno socialinių
paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, Kauno statybininkų
rengimo centro, Klaipėdos statybininkų mokyklos, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos, Mažeikių politechnikos mokyklos,
Panevėžio profesinio rengimo centro, Šiaulių
profesinio rengimo centro, Tauragės profesinio rengimo centro bei Vilniaus statybininkų
rengimo centro.
Mūsų mokyklai konkurse atstovavo AS16 grupės mokiniai Alvydas Gintvainis ir

Mindaugas Poškys. Mokinius
konkursui ruošė ir į konkursą
lydėjo profesijos mokytojai
Vilma Ramanauskienė ir Domininkas Niūniava.
Konkurso dalyviams buvo
skirta praktinė užduotis – per
dvi dienas pastatyti namo
fragmentą, sumontuoti šiltinimo medžiagą ir atlikti apdailą.
Naujas apdailos medžiagas bei
technologijas konkursui pateikė
įmonės
„Knauf“
ir
„Caparol“. Užduotis buvo
sudėtinga. Pirmą dieną mokiniai montavo konstrukcijas,
tvirtino gipso kartono plokštes, glaistė plokščių sandūras
ir kampus. Kitą dieną
atliko
sumontuotos
konstrukcijos apdailą gruntavo paviršių, o
jam išdžiūvus, padengė
dviejų rūšių dekoratyviniu tinku ir užklijavo
Meldorferio apdailos
plyteles. Alvydas ir
Mindaugas puikiai atliko konkurso užduotį.
Konkurso dalyviai
turėjo pademonstruoti
ne vien tik savo profesinį pasiruošimą ir
meistriškumą. Bendru
Valstybinės darbo inspekcijos ir Lietuvos
statybininkų asociacijos
susitarimu, vertinant mokinių įgūdžius bei
kompetenciją buvo atsižvelgta ir į darbų
saugos reikalavimų laikymąsi. Šiuo susitari-

mu siekiama konkurso dalyviams bei kitiems
profesinio rengimo įstaigų mokiniams diegti
saugaus darbo įgūdžius kaip neatsiejamą
profesinio meistriškumo dalį.
Po konkurso mokiniams ir mokytojams
įteikti VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo
centro, Lietuvos statybininkų asociacijos
padėkos raštai, rėmėjų asmeninės dovanos.
Dalyvavimas šiame konkurse ugdo mokinių
sumanumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, tarpusavio bendradarbiavimą. Kartu tai yra
puiki proga stiprinti profesinių mokyklų,
socialinių partnerių, mokinių ir mokytojų
tarpusavio bendravimą, pasidalyti statybos
sektoriaus darbų mokymo patirtimi. Moksleiviai turėjo puikią progą patobulinti savo
įgūdžius dirbdami su naujomis apdailos medžiagomis ir technologijomis.

Vilma Ramanauskienė ir Domininkas
Niūniava, profesijos mokytojai
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Renginių, skirtų pasaulinei Žemės dienai
paminėti, apibendrinimas
„Nušalnojo šalnos.
Nulynojo lietūs...“
Kovo 20-oji pasaulinė Žemės diena oficialiai įteisinta Lietuvoje
prieš 22 metus. Jau keletą metų ši diena minima ir švenčiama ir
mūsų mokykloje.
Šventė pradėta Žemės vėliavos pakėlimu. Ta proga visus sveikino mokyklos direktorė. Biologijos mokytoja G. J. Pavlovienė
paragino visus puoselėti ir saugoti gamtinę aplinką, kvietė kiekvieną tuo rūpintis nuolat. Ji akcentavo, kad maži ir nežymūs darbai –
popieriaus ir elektros taupymas, langų ir durų sandarumas, vandens
čiaupų sutvarkymas – padeda tausoti medienos išteklius ir elektrą,
šilumą ir vandenį, kuriems pagaminti ar išgauti reikia daug energijos, o jai pagaminti naudojami riboti ir nuolat senkantys Žemės
ištekliai. Įsisavinant šiuos išteklius teršiamas oras, didinamas
kenksmingų dujų išmetimas į atmosferą, dėl ko šiltėja mūsų planetos klimatas, pradeda tirpti ledynai amžino įšalo zonose. Kiekvienas vykdydamas kasdieninę veiklą turi žinoti ir suprasti žemės
problemas, rūpintis švarios ir gražios gamtos išsaugojimu. Jei mūsų veikla žydinčioje planetoje bus nukreipta tik beatodairiškam
mūsų pačių gerovės ir patogumo kūrimui, negalvojant apie ateities
kartas, iškils pavojus ne tik mūsų planetai, bet ir mūsų gyvybei.
Fizikos mokytoja I. Kesminienė supažindino su astronominiu
pavasariu. Ji priminė, kad šią dieną dienos ir nakties ilgumas susilygina – tai pavasario lygiadienis. Saulės grąžos šventės proga perskaitė M. Vainilaičio eilėraštį „Parvažiavo saulė“.

Antrąjį renginį - pažintinę viktoriną „Atrask savo šalį“ organizavo geografijos mokytoja S. Kiškėnienė ir civilinės saugos mokytoja S. Kuzmickytė. Viktorina vyko mokyklos aktų salėje, joje dalyvavo 7 mokinių komandos ir viena mokytojų komanda. Klausimai buvo pateikti ekrane, komandų atsakymus vertino komisija,
kurią sudarė biologijos, chemijos ir fizikos mokytojos. Viktorinos
nugalėtojai buvo apdovanoti renginio prizais.
Trečiajame Žemės dienos renginių etape - integruotoje viktorinoje „Gamtos reiškiniai“ dalyvavo 11-12 klasių 114 mokinių. Užduotys su pasirenkamais atsakymais paruoštos pagal K. Donelaičio
poemos „Metai“ gamtos reiškinius.
Pažintinė integruota popietė buvo paskutinis renginys, skirtas
Žemės dienai paminėti. Dailės mokytoja A. Perminienė surengė
mokinių piešinių parodą K. Donelaičio poemos „Metai“ gamtos
reiškinių meniniais motyvais. Lietuvių kalbos mokytojos V. Pikturnienės parengti mokiniai skaitė keturias ištraukas iš poemos
„Metai“. Šios popietės metu padėkos raštais apdovanoti viktorinos
„Gamtos reiškiniai“ nugalėtojai: Pažanovskij Arminas, Jotkaitė
Justina, Noreikis Donatas, Narmontas Mantas, Kontenytė Andželika, Kovaitė Dovilė, Jočenka Rolandas, Taučius Šarūnas.
Renginių ciklas, skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti, baigtas Mažeikių skrajojančio teatro trupės atliekama K. Donelaičio
poemos „Metai“ ketvirtosios dalies „Žiemos rūpesčiai“ improvizacija.
„Bėk, žolyte, į pievelę,
Auki ir žydėki!“...
Gėnė Janina Pavlovienė, biologijos mokytoja

VYKDOMAS PREVENCINIS
PROJEKTAS
Mažeikių politechnikos mokykla dalyvauja VšĮ
„Socialiniai paramos projektai“ inicijuotame prevenciniame projekte. Projektas „Kompleksinis informavimas
ir švietimas kaip socialinių problemų ir diskriminavimo
darbo rinkoje mažinimo priemonė“ įgyvendinamas finansuojant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto tikslas – siekti sumažinti diskriminaciją
darbo rinkoje, minimizuojant socialinių problemų atsiradimo priežastis. Akcentuojama, kad efektyviausia
priklausomybių žalos mažinimo priemonė yra savišvietos, atsakomybės ir požiūrio darna.
Vykdant projektą, numatytos įvairios mokinių ir
darbuotojų veiklos. Mokiniams bus organizuojamas
futbolo turnyras. Dešimt aktyviausių turnyro dalyvių
gaus vardinius kvietimus dalyvauti „Prevencinio futbolo“ stovykloje. Ypač tai būtų naudinga socialinę atskirtį patiriantiems ar probleminėse šeimose gyvenantiems mokiniams. Stovykloje jiems bus
organizuojami lyderystės mokymai, vykdoma kolektyvinės veiklos
organizavimo bei prevencinių priemonių mokymo programa, mokiniai turės galimybę pakeisti aplinką. Darbuotojams numatyti efektyvios komunikacijos savipagalbos grupėje mokymai, supervizijos,
dvi tarptautinės konferencijos, radijo laidos, debatai.
Šiuo metu teritoriniu principu yra suburta dešimties asmenų
tarpžinybinė grupė, kurią sudaro šeši mokyklos darbuotojai ir keturi
kitų įstaigų atstovai. Taip bandoma suburti kovos su priklausomybėmis komandą bendradarbiaujant. Šiuo metu komanda dalyvauja
supervizijose. Tai susitikimai su supervizoriumi, kurių metu nagrinėjamos probleminės situacijos kartu su kvalifikuotais specialistais.
Šiame projekte dalyvauja gimnazijos skyriaus vedėja Snieguolė

Kiškėnienė, mokytojos Irma Kerienė, Erika Pusvaškė, Sonata Jaskaudienė, Genovaitė Čiužienė ir socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė. Mums talkina UAB „Mažeikių psichinės sveikatos centras“
socialinė darbuotoja Lilia Baltutienė, VšĮ „Paramos jaunimui centras“ direktorė, psichologė Elena Šmitienė, Mažeikių policijos komisariato pareigūnai Renata Vasiliauskytė ir Rolandas Merkelis. Supervizijas veda techninių (chemijos pramonė) ir humanitarinių
(socialinių) mokslų magistrė, ugdomojo vadovavimo ir socialinio
klinikinio darbo specialistė, dailės terapeutė, socialinės politikos
ekspertė, dailės terapijos taikymo asmenybės ugdyme Lietuvoje
pradininkė, VšĮ Asmenybės ugdymo instituto „Rafaelis“ (UNESCO
klubas) savininkė ir direktorė Marija Mendelė-Leliugienė.
Ineta Grinkevičienė, socialinė pedagogė
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Profesinių kompetencijų
tobulinimas
Turkijoje pagal projektą
„Ekonomika ir profesija“
Gegužės 4-10 dienomis Mažeikių politechnikos mokykla įgyvendino antrąją Leonardo da Vinci programos mobilumo projekto dalį „Ekonomika ir profesija” Nr. LLPLdV-VETPRO-2013-LT-0881. Šiame projekte dalyvavo mūsų mokyklos profesijos
mokytojos Asta Rimkienė ir Erika Pusvaškė,
taip pat dalyvavo ir profesijos mokytojos iš
VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos, VšĮ
Telšių profesinio rengimo centro ir VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro.
Pagrindinis šio projekto tikslas – suteikti
galimybę ekonomikos ir kitų profesinio mokymo dalykų mokytojams gilinti bei plėtoti
profesines ir dalykines žinias užsienio šalyse.
Priimančioji organizacija – Fetijos turizmo mokymo centras (Tourism Training Center of Fethiye). Projekto koordinatorius Murat Özekin puikiai organizavo dalyvių sutikimą bei rūpinosi viso projekto vykdymu.
Pagal projekto programą lankėmės Fetijos turizmo informaciniame centre (Tourism
Information Office of Fethiye), kuriame
mums papasakojo apie miesto istoriją, svarbiausius kultūrinius objektus. Susipažinome
su mieste veikiančiomis švietimo institucijomis bei profesiniais centrais.
Fetijos turizmo mokymo centre (Tourism

E-pamoka „Laužome stereotipus: kas iš tiesų yra IT?”
Profesinės savanorystės iniciatyva „Kam
to reikia?” ir įmonė „Barclays” Lietuvos
mokykloms suteikė galimybę dalyvauti epamokoje „Laužome stereotipus: kas iš tiesų yra IT?”. Šia galimybe pasinaudojo ir
mūsų mokykla.
AP-18 gr. ir ER-32 gr. mokiniai tiesioginės internetinės transliacijos metu stebėjo
pristatymus: įmonės „Barclays„ Technologijų Centro Lietuvoje darbuotojai Lina Vaitiekūnienė ir Aurimas Danielius apžvelgė ir
paneigė pagrindinius IT specialistą apibūdinančius stereotipus. Kompiuterinių žaidimų
„SneakyBox” kompanijos bendrasavininkis
ir programuotojas Liudas Ubarevičius papasakojo, kaip grupelė studentų, vedama savo
idėjos, įsteigė kompiuterinių žaidimų kūrimo studiją ir sėkmingai kuria žaidimus,
kurie yra vertinami ir tarptautiniuose kon-

Training Center) ir Ortakos profesinio mokymo centre (Ortaca Vocational Education
Center) susipažinome su mokymo institucijomis, bendravome su administracijos atstovais, diskutavome apie Turkijos ir Lietuvos
švietimo sistemą, mokymo programas, kokybės vadybos sistemą
mokymo institucijose.
Turėjome
galimybę
susipažinti su tam tikrų profesijų - pardavimo ir marketingo darbuotojas, biuro administratorius, ekonomistas ir finansininkas,
virėjas,
barmenaspadavėjas,
kirpėjas,
masažuotojas ir pan. mokymo(si)
darbo
vietomis. Pasidalinome darbo patirtimi,
diskutavome apie verslumo ugdymą skatinančius mokymo metodus, ekonomikos integraciją į profesinius dalykus.
Penkių žvaigždučių viešbutyje „Green
Forest holiday village“ susipažinome su renginių organizatoriaus, virėjo, barmenopadavėjo, kirpėjo, viešbučio paslaugų teikėjo, masažuotojo ir kt. praktinio mokymo
ypatumais. Bendravome su praktiką viešbutyje atliekančiais mokiniais bei jų vadovu
Mehmet Kuskiran. Viešbučio vadovas supažindino su maisto gaminimo technologija,
stalo serviravimu, klientų aptarnavimu, renkursuose.
Kad sužinotume e-pamokos naudą, paprašėme mokinių parašyti atsiliepimus. Štai
keletas
jų:
„E-pamokoje sužinojau daug naujų dalykų
apie IT profesiją. Įdomiausia mintis buvo ta,
kad IT profesija labai paklausi, gali greitai
įsidarbinti. E-pamokoje buvo parodyta IT
profesionalų darbo vieta, apranga, supažindinta su IT krypčių gausa”,- teigia Eglė
Selenytė (AP-18 gr.).
„E-pamoka leido man susipažinti su
informacinių technologijų „herojais” bei jų
gebėjimais. Susipažinau su žaidimo kūrimo
etapais. Ši e-pamoka skatina sukurti kažką
savo, juk svarbiausia - gera idėja. Drąsiai
galiu teigti, kad IT labai įdomi sritis, kurią
sudaro apie 100 skirtingų krypčių, bet yra
sunku mokytis, reikia kantrybės ir, be abejo,
pastangų”,- mintimis dalijasi Vitalija Bužokaitė (AP-18 gr.).
Kęstutis Gaubys ir Erikas Zikaras (ER32 gr.) vienbalsiai teigia, kad „norint pro-

ginių organizavimu, kokybės ir paslaugų
santykio įtaka viešbučio įvaizdžio gerinimui.
Projekto dalyviams buvo skirta ir turininga kultūrinė programa – ekskursijos po Fetijos miestą ir kultūrinių objektų apžvalga,
kelionė laivu į 12 salų, lankėmės didžiajame
Fetijos turguje ir turkiškose pirtyse, susipažinome su turkų tradicijomis ir papročiais
„Turkų namuose“.
Projekto metu patobulinome profesines ir

dalykines žinias bei kompetencijas, gilinomės į užsienio partnerių patirtį. Tobulinome
socialinius įgūdžius, gerinome anglų ir turkų
kalbos žinias, susipažinome su Turkijos šalies kultūra, papročiais ir tradicijomis.
Žinias, įgytas Turkijoje, profesijos mokytojos pritaikys savo darbe integruodamos
ekonomiką ir verslumą į profesinio mokymo
dalykus.
E. Pusvaškė,
ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja
Asta Rimkienė, profesijos mokytoja

gramuoti amžius ir lytis nesvarbi. Svarbiausia noras, idėja ir sunkus darbas”.
„Šioje e-pamokoje sužinojau, kad yra
apie 100 skirtingų informacinių technologijos krypčių, o ne tik dvi pagrindinės - programuotojas ir kompiuterių taisymas,- kaip
dauguma jaunuolių galvoja. Buvo laužomi
stereotipai, kad tai vyriška specialybė, ją vis
daugiau renkasi ir merginos. Taip pat sužinojau, kad kompiuterinių žaidimų kūrimui
reikalingas ir apipavidalinimas, tai susiję su
mano specialybės dalyku - grafiniu dizainu“,- teigia Rasuolė Kontenytė (AP-18 gr.).
Raimonda Andriūtė (AP-18 gr.) pabrėžia, kad „sužinojau, kas yra IT specialistai,
kuo jie užsiima. Vaizdinė informacija padėjo geriau suvokti jų darbo specifiką. Manau,
kad tokios pamokos naudingos mokiniams,
kurių atmintis yra regimoji, nes parodytas
vaizdas padėjo labiau įsiminti informaciją”.
Erika Pusvaškė,
ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja
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Dalykas

Lietuvių k.

Technologijos

Menai (šokis)
Dalykai

Metai

Dalyvavo

Vidurkis
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4

5
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11

5

-

-
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7

6

4

-

-
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-

-

-

-

2012 m.

104
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1

2
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1
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24
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5

2014 m.
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7,41

-

5

12

15
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17

16

16

2014 m.

1

8,00

-

-

-

-

-

1

-

-

2014 m.

2013 m.

2012 m.

kandidatų

atvyko

kandidatų

atvyko

kandidatų

atvyko

Lietuvių k.

131

116

129

127

114

114

Technologijos

126

106

138

122

114

104

Menai (šokis)

1

1

-

-

-

-

Grupė

Turėjusių dalyvauti
vertinime mokinių skaičius

Dalyvavusių vertinime
mokinių skaičius

Teorinė dalis

Praktinė dalis

AS-5

25

24

7,2

8,0

AS-6

10

8

5,6

7,8

EM-7

10

8

6,6

8,5

SED-8

17

16

7,2

9

SED-9

14

14

6

6,9

ST-10

7

7

8,1

8,6

PO-11

12

12

8,2

8,3

AP-12

17

17

8,2

8,1

A-13

7

6

5,2

6,2

ER-23

21

20

7,7

7,4

AD-42

12

11

6,9

7,9

TP-43

8

7

7,5

8,6

MA-44

14

14

7,6

9,3

SV-49

18

16

8,1

7,6
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