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Prieš ketvirtį amžiaus – 1990 m. kovo 11 d. pirmuose laisvuose rinkimuose į
Aukščiausiąją Tarybą, kuriai vėliau suteiktas Atkuriamojo Seimo pavadinimas,
išrinkti Tautos atstovai priėmė vieną reikšmingiausių Lietuvos istorijoje sprendimų – atkurti Lietuvos Nepriklausomybę.
Šio jubiliejinio atkurtos mūsų valstybės minėjimo proga kartu su nepriklausoma Lietuva augusi karta – mokiniai ir studentai – inicijuoja akciją „Lietuvai
ir man“. Jos tikslas – suburti jaunimą netradiciškai paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-ąsias metines, įtraukti mokytojus, tėvus, visuomenę.
Akcijos metu mokiniai, tėvai, mokyklų bendruomenių nariai ir visi mūsų šalies piliečiai Lietuvoje bei užsienyje kviečiami pinti trispalves – geltonos, žalios
ir raudonos spalvos – draugystės apyrankes ir taip išreikšti tautos vienybę.
Tarp jaunimo populiarių draugystės apyrankių pynimas – fantazijos ir kūrybiškumo kupinas užsiėmimas. Šios apyrankės – tai draugystės ženklas, dovana
artimiausiems draugams. Juostelė nenurišama nuo rankos, kol pati susidėvi.
Apyrankes Politechnikos mokykloje pins mokiniai ir visi mokyklos bendruomenės nariai.
Tikime, kad, artėjant reikšmingai mūsų valstybės istorijos sukakčiai, savo
veiklos kasdienybėje rasime laiko įgyvendinti gražias, visas mus telkiančias
Lietuvos 25-mečio šventės idėjas.
Pinkime trispalves apyrankes. Pasipuoškime patys, užriškime draugams ir
padovanokime Lietuvai. Tegul visi pamato mus vieningus, mylinčius ir atsakingus.
„Žvilgsnio“ informacija

Šiame numeryje:
2 p. Karjeros dienos 2015.
3 p. Paskutinio skambučio šventė.
4 p. Prevencinė veikla mokykloje.

KOVO MĖNESIO ŠVENTĖS
IR ŽYMIOS DATOS
3 d. - Tarptautinė rašytojų diena
4 d. - Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena
Kovarnių diena
8 d. - Tarptautinė moters diena
10 d. - 40-ies paukščių diena
11 d. - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
16 d. - Knygnešio diena
19 d. - Šv. Juozapas. Pempės šventė
Kliento diena
20 d. - Pasaulinė Žemės diena. Pavasario lygiadienis
21 d. - Pasaulinė poezijos diena
Tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena
22 d. - Pasaulinė vandens diena
24 d. - Tarptautinė tuberkuliozės diena
25 d. - Gandro šventė (Blovieščiai)
Apsireiškimas Švč. Mergelei Marijai
27 d. - Tarptautinė teatro diena
29 d. - Verbų sekmadienis
Lietuvos įstojimas į NATO diena

Mažeikių politechnikos mokykloje jau tapo tradicija Lietuvos nepriklausomybės dieną paminėti netradiciškai. Šiais metais vasario 13
dieną kartu su Ventos progimnazija buvo surengta akcija „Gyva laisvės siena“. Akcijos metu abiejų mokyklų mokiniai mojavo lietuviška
simbolika, sveikino žmones su artėjančia Lietuvos nepriklausomybės diena, kvietė juos būti vieningus.
Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius

Vasario 21 d. visi lietuvių kalbos gerbėjai vėl buvo kviečiami rašyti Nacionalinį diktantą. Diktantas buvo rašomas savivaldybėse, bibliotekose, mokyklose.
„Nacionalinis diktantas – daugiau nei rašyba. Tai nėra kalbos žinių patikrinimo egzaminas. Pagarba ir dėmesys savo kalbai – tai ir pagarba savo istorijai bei savo valstybei“, – sako Nacionalinio diktanto organizatorė Vytautė Šmaižytė. Mūsų mokyklos
mokytojai ir mokiniai, paraginti mokyklos direktorės, taip pat rinkosi į mokyklą rašyti diktanto. Darbai, kuriuose ne daugiau kaip 4-5 klaidos, buvo siunčiami į Vilnių.
Tik dvi klaidas diktante padarė mokyklos direktorė V. Lumpickienė, pernykščio Nacionalinio diktanto finalo dalyvė, keturias – mokytoja A. Liubeznova. Nacionalinio
diktanto finalas bus rengiamas Vilniuje balandžio mėnesį. Jo tiksli data dar bus paskelbta. Finalo dalyvius atrinks lietuvių kalbos ekspertų komisija.
„Žvilgsnio“ informacija
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„KARJEROS DIENOS 2015“

Kasmet mokykloje vyksta „Karjeros dienos“. Šiemet jau penktąjį kartą. Renginio
tikslas – padėti mokiniams kryptingai ir nuosekliai planuotis savo karjerą. „Karjeros dienose“ dalyvavo visų kursų mokiniai, jos
vyko tris dienas.
Pirmoji diena buvo paskelbta “Profesijų
pasikeitimo“ diena. Mokiniai turėjo galimybę pasikeisti profesijomis ir pasitikrinti savo
patirtį kitoje srityje. Pagal sudarytą praktinio
mokymo grafiką statybininkai su metalo
paslaptimis susipažino šaltkalvystės dirbtuvėse. Kūrybiškas profesijos mokytojas Vincas Kirvelaitis mokė būsimuosius statybininkus metalinės vielos lankstymo paslapčių. O
suvirintojų grupė, pasidalijusi į du pogrupius, dirbo stalių ir statybininkų dirbtuvėse.
Vieni, padedami profesijos mokytojo Gintauto Budreckio, mokėsi klijuoti plyteles,

Dalyvavome
„Kaziuko jomarkėlis 2015“
Kovo 3 dieną Tirkšlių JuozoKazimieraičio pagrindinėje mokykloje vyko
„Kaziuko jomarkėlis 2015“. Šį renginį mokykla organizavo įgyvendindama programą
„Mokinių profesinis veiklinimas sukuriant

kiti stalių dirbtuvėse su profesijos mokytoju
Domininku Niūniava gamino nesudėtingą
medinį gaminį. Dar viena statybininkų grupė (A-33 grupė) keturias
valandas praleido profesijos mokytojo A.Kupsčio dirbtuvėse ir domėjosi metalo suvirinimo technologija. Būsimieji elektrikai prisiminė chemijos pamokas, lankėsi chemijos laboratorijoje. „Profesijų
pasikeitimas“ mokiniams naudingas, jie susipažįsta su kitų profesijų
specifika.
Antrąją renginio dieną vyko profesinio informavimo ir orientavimo
paskaitos - mokinių susitikimai su
kolegijų atstovais. Šiemet atvyko
Klaipėdos valstybinės kolegijos, Lietuvos
verslo kolegijos Šiaulių fakulteto, Šiaurės
Lietuvos kolegijos, Lietuvos jūreivystės
aukštosios mokyklos, Žemaitijos kolegijos,
Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai. Mokiniai labiausiai domėjosi tomis kolegijų studijų programomis, kurios susijusios su jų specialybe. Su Žemaitijos ir Šiaulių valstybine
kolegijomis mokykla bendradarbiauja jau ne
pirmus metus. Malonu iš kolegijų dėstytojų
išgirsti, kad mūsų mokiniai sėkmingai tęsia
studijas ir yra geri studentai.
Šiemet didelio būsimųjų suvirintojų dėmesio sulaukė Lietuvos jūreivystės aukštosios mokyklos atstovai. Mokiniai išsiaiškino,
kokius reiktų pasirinkti ir išlaikyti egzaminus, kad galėtų įstoti ir toliau mokytis šioje
mokykloje, jiems aktualūs buvo ir praktikos

atlikimo bei įsidarbinimo klausimai. Buvo
akcentuota, kad suvirinimo bei šaltkalvystės
srities specialistai Lietuvos laivininkystei yra
labai reikalingi, o ir karjeros perspektyvos
yra labai palankios. „Svarbu kiekvienam
žinoti, ko nori, o tada ir pasiekti bus lengva“,
- kalbėjo šios mokyklos dėstytoja. Raimonda
Tamoševičienė, atstovaujanti Šiaurės Lietuvos kolegijai, aptarė asmeninių finansų taupymo galimybes. Mokiniams paskaitos ne
tik neprailgo, bet ir gerokai užsitęsė, kadangi
kolegijų atstovai sulaukė daug klausimų.
Klaipėdos valstybinės kolegijos statybos
katedros dėstytoja, pristatydama studijų programas, kalbėjo mokiniams ir apie tai, kad
yra galimybė įskaityti kai kuriuos gamybinio
mokymo modulius. Ateityje mokykla žada
pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su šia
mokymo įstaiga.
Kolegijų dėstytojai kvietė į Atvirų durų
dienas bei džiaugėsi užsimezgusiu nuoširdžiu bendradarbiavimu.
Trečiąją renginio „Karjeros dienos 2015“
dieną antro ir trečio kurso mokiniai, profesijos mokytojai susitiko su darbdaviais. Šiemet į susitikimą su būsimaisiais absolventais
atvyko UAB „Bikuvos prekyba“, UAB
„Mažeikių Varduva“, UAB „Techninių projektų serviso centras“, UAB „Litana ir Ko“,
UAB „Taumona“ atstovai bei Mažeikių
verslininkų asociacijos prezidentė Gražina
Bartkevičienė. Susitikimo tikslas – aptarti
praktikos ir įsidarbinimo galimybes. Ši veikla puikiai papildo prieš dvejus metus mokyklos ir rajono verslininkų užsibrėžtą tikslą atskleisti socialinės partnerystės ir profesinio
rengimo tobulinimo sąsajas, partneriams nuo
patariamojo vaidmens pereiti prie sprendimus priimančiojo vaidmens.
Džiugu, kad darbo rinkos atstovai kartu
su profesijos mokytojais ragina mokinius
planuotis savo profesinę ateitį. Akcentuojama mokinių motyvacija, noras tobulėti, kalbų mokėjimas, darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Verslininkus liūdina nepagrįstas negatyvus
visuomenės požiūris į profesinį mokymą.
Darbdaviai noriai investuoja į jaunus, profesiją įgijusius specialistus, jiems sudaromos
sąlygos dirbti su šiuolaikine įranga ir technika. Susitikime tai pat buvo akcentuota, kad
Lietuvoje labai trūksta kvalifikuotų darbininkų.
Lijana Vėliūtė-Balzerienė,
ugdymo karjerai koordinatorė

palankias mokymosi aplinkas“.
Mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai
taip pat buvo pakviesti dalyvauti jomarkėlyje. Liaudies menų ir amatų mugėje prekiavo
stalių, apdailininkų, suvirintojų, interjero
apipavidalintojų sukurtais medžio, metalo,
popieriaus gaminiais. Perkamiausi buvo
mediniai suoliukai, popierinės dovanų dėžu-

tės bei maišeliai, žvakidės. Prekybos įmonių
vadybininko padėjėjo specialybės mokiniai
turėjo galimybę pademonstruoti savo profesinį gebėjimą prekiauti. Gerą nuotaiką viso
renginio metu palaikė apeigų ir švenčių organizatoriaus specialybės mokiniai.
Vida Karvauskienė,
profesijos vyr. mokytoja
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Vasario 20 dieną paskutinis skambutis nuskambėjo šių
baigiamųjų kursų mokiniams: AS-16 gr. (auklėtoja V. Ramanauskienė), EM-17 gr. (auklėtoja V. Vaitkevičienė), AP
-18 gr. (auklėtoja V. Pikturnienė), ST-19/PO-20 gr.
(auklėtoja B. Šeštakauskienė), SED-21 gr. (auklėtoja I.
Kerienė), SED-22 gr. (auklėtoja N. Paulikienė), PO-31 gr.
(auklėtoja B. Butnoriūtė), ER-32 gr. (auklėtoja R. Jurkūnienė).
Paskutinis skambutis priminė ne tik apie labai greitai
prabėgusius trejus mokymosi metus, bet ir simboliškai paskelbė praktikos pradžią, po kurios birželio mėnesį absolventai grįš laikyti kvalifikacijos egzaminų. Renginio metu
mokinius pasveikino mokyklos direktorė Vida Lumpickienė ir linkėjo atsakingai žengti savarankiško gyvenimo keliu, nugalėti sunkumus, mokykloje įgytas žinias tobulinti
praktikos metu. Baigiamųjų kursų mokiniai dėkojo mokytojams, skaitė linkėjimus savo jaunesniems draugams. Mokinių vardu kalbėjo SED-21 grupės mokinys Deividas Grikšas. Jis
įteikė mokyklai visų trečiakursių dovaną - diskotekoms skirtą šviesos efektą.
Renginio metu skambėjo prasmingos eilės, skirtos būsimiems
absolventams, juos sveikino mokyklos šokių kolektyvas (vadovas
Robertas Žlibinas), taip pat savo atliekamomis dainomis sveikino
mokyklos muzikos būrelio dalyvės Eglė Šateikytė (AP-26 gr.) ir
Vaiva Sereikaitė (AO-40 gr.). Mokytojų vardu linkėjimus išsakė

Tirkšlių J. Vitkaus-Kazimieraičio
pagrindinės mokyklos mokiniai
lankėsi mūsų mokykloje
Bendrojo ugdymo įstaigos daug dėmesio
skiria karjeros ugdymui, ne išimtis ir Mažeikių rajono mokyklos. Tirkšlių J. VitkausKazimieraičio pagrindinės mokyklos mokiniai, vykdydami programą Kūrybinė mugė
„Mokinių profesinis veiklinimas, sukuriant
palankias mokymosi aplinkas“, vasario 1719 dienomis lankėsi mūsų mokykloje. Ugdymo karjerai koordinatorė papasakojo tirkšliš-

matematikos mokytoja Virginija Vaitkevičienė.
Renginio vedėjos Virginija Stonytė ir Roberta Mažutė (AO-40
grupė) pakvietė baigiamųjų kursų mokinius paleisti į orą popierinius
lėktuvėlius ir palinkėjo visiems palankaus vėjo ir gero skrydžio.
Už renginio apipavidalinimą dėkojame mokytojai Astai Rimkienei ir mokinių tarybos nariams.
Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius

kiams, kokių specialybių galima mokytis
mūsų mokykloje, atsakė į mokinių klausimus. Po to mokiniai lankėsi elektrotechnikos, statybos, dažymo, suvirinimo, šaltkalvystės, interjero apipavidalinimo, stalių dirbtuvėse, nuotolinio mokymo klasėje. Profesijų mokytojai supažindino su mokinius dominančiomis specialybėmis, atsakė į klausimus. Dauguma mokinių buvo nustebę, kad
čia mokomasi ne tik kabinetuose, bet ir specializuotose praktiniam mokymui pritaikytose erdvėse. Tokios neįprastos ir didelės erdvės mokiniams paliko įspūdį. Per tris dienas

mūsų mokykloje apsilankė 48 mokiniai.
Su Tirkšlių J. Vitkaus-Kazimieraičio
pagrindine mokykla bendradarbiaujame jau
ne pirmus metus. Toks supažindinimas su
mokykloje ruošiamomis specialybėmis mokiniams yra naudingas. Džiugu tai, kad dauguma mokinių, baigusių dešimt klasių, renkasi mūsų mokyklą. Apsispręsti jiems padeda ir kiti profesinio veiklinimo užsiėmimai,
atvirų durų dienos renginiai, mokyklos svetainė.
Lijana Vėliūtė-Balzerienė,
ugdymo karjerai koordinatorė
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Istoriniai – kultūriniai darbuotojų
mokymai
Kaip jau buvome informavę anksčiau,
nuo 2014 m. vasario mėn. mūsų mokykla
dalyvauja
prevenciniame
projekte
„Kompleksinis informavimas ir švietimas
kaip socialinių problemų ir integravimo į
darbo rinką mažinimo priemonė“. Projekto
veiklas organizuoja Vilniuje įsikūrusi ir jau
dešimt metų dirbanti VšĮ „Socialiniai paramos projektai“, įmonės darbo pobūdis - teikti pagalbą įvairių priklausomybių turintiems
žmonėms.
Mokykloje buvo suburta dešimties darbuotojų komanda, ją sudarė ne tik mokyklos
darbuotojai, bet ir kitų įstaigų, teikiančių
pagalbą priklausomiems žmonėms, atstovai.
Viena iš įdomesnių projekto veiklų –
sausio 22 dieną vykę istoriniai-kultūriniai
mokymai. Juos vedė lektorė Rasa Žemaitė,
kuri yra asociacijos „Nacionalinis aktyvių
mamų sambūris“ lyderė. Remdamasi projekto partnerių iš Ispanijos patirtimi, lektorė
kalbėjo apie kitų Europos šalių gebėjimą
sieti kultūrines-istorines tradicijas su prevencine veikla. Buvo akcentuojama, kad svarbiausias prevencijos dalykas yra vertybinių
nuostatų formavimas. Lektorė akcentavo,
kad prevencinė veikla yra siejama ne su

Lietuvos mokinių ekonomikos ir
verslo olimpiados regioninis etapas
Šių metų vasario 27 d. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko 21-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada. Joje dalyvavo keturi mūsų mokyklos
mokiniai: Alvyda Dambrauskaitė (AP-36
gr.), Ernestas Lukošius (SED-37 gr.), Rugilė
Šonaitė (PV-39 gr.) ir Kornelija Virkšaitė
(PV-39 gr.).
Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo
olimpiados dalyviai – vidurinio ugdymo ir
profesinio mokymo įstaigų mokiniai. Olim-

draudimu vartoti, o su
naujų elgesio modelių
formavimu, tradicijų bei
kultūros perdavimo pagrindu ugdomu atsakingu
vartojimu.
Mokymų metu daug diskutavome, mąstėme, kaip
gautas žinias pritaikyti
darbe, analizavome priklausomų, nevartojančių,
autoritetingų asmenybių
paveikslus,
bandydami
pastebėti tą siaurą ribą, kurią peržengęs bet
kuris žmogus gali nugrimzti į vienokios ar
kitokios priklausomybės liūną.
Prevencinė stovykla
„Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“
pagal šį projektą organizavo prevencinio
futbolo stovyklą jaunimui. Dešimt mūsų
mokyklos mokinių (keturi iš Viekšnių skyriaus, šeši iš Mažeikių politechnikos mokyklos) turėjo galimybę 2014 metų rudenį šioje
stovykloje dalyvauti. Kai mokykloje lankėsi
Rasa Žemaitė, viena iš pagrindinių stovyklos
organizatorių, pasiteiravome, kaip mūsų mokiniams sekėsi stovykloje. Pasidžiaugėme,
kad sulaukėme tik gerų atsiliepimų. O dabar
norime pateikti stovykloje dalyvavusių mokinių įspūdžius.
Vaikinai pasakojo, kad visą savaitę
(rugsėjo 28 – spalio 5 dienomis) gyveno
Klaipėdos rajono Karklės SOS vaikų poilsiavietėje. Stovykloje buvo apie 30 dalyvių, visi
iš Žemaitijos regiono – Kretingos, Tauragės
ir Mažeikių. Iš pradžių stovyklautojai buvo
apgyvendinti netoli jūros esančiuose mediniuose nameliuose, tačiau spustelėjus rudeniniam šaltukui, persikraustė į bendrą didelį
namą.
Anot stovyklautojų, pirmąją dieną vyko
susipažinimas su kitais dalyviais, pasivaikš-

čiojimas rudenėjančiu pajūriu, o jau kitas
dienas dienotvarkė buvo griežtesnė: rytinė
mankšta, pusryčiai, paskaitos, sportiniai užsiėmimai. Stovykloje buvo daug įdomių renginių, kurie paliko neišdildomų prisiminimų.
Pavyzdžiui, vaikinai pasakojo, kad kiekvieną
kartą, atvykę prie jūros, turėjo įmesti į ją
akmenuką prieš tai sugalvoję pageidaujamą
keisti savybę ar norimą nuskandinti visiems
laikams...
Ugniui ir Mantui labiausiai patiko naktinės orientacinės varžybos, penkiakovė, kai
teko bėgti, dalyvauti krepšinio, futbolo varžybose, lipti virve į medį.
Vaikinai papasakojo apie paskaitas, kuriose buvo kalbama apie alkoholio, narkotikų
žalą. Jiems patiko prevencinis filmas apie
savanorystę, serialas „Melo teorija“- apie
žmogų, kuris supranta kūno kalbą.
Rytis sakė, kad važiuotų į tokią stovyklą
ir antrą kartą: „Smagu buvo, labai patiko
vadovai“.
Ypač šiltai vaikinai atsiliepė apie vadovus. Bendravo draugiškai, visi turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę, atsisveikinta kaip
su draugais, dar ir dabar bendraujama, susirašinėjama.
Vaikinai aktyviai dalyvavo stovyklos
veikloje. Viena iš užduočių buvo filmuko
kūrimas.
Mūsiškiai
sukūrė
filmuką
“Olimpiada“. Visus sukurtus filmukus galima pamatyti „Facebook“ socialinio tinklo
paskyroje “Socialinių problemų baidyklė”.
Čia yra ir stovyklos organizatorių atsiliepimai. Vieną iš jų cituojame: „Stovykloje dalyviai turėjo galimybę įgyti naujų žinių, pasportuoti, pabendrauti ir pasidalinti savo
mintimis bei žiniomis. Dėkojame dalyviams
ir juos išleidusioms mokykloms“.
I. Grinkevičienė, socialinė pedagogė
B. Butnoriutė, „Žvilgsnio“ korespondentė

piada organizuojama 11–12 klasių
kursus atitinkantiems mokiniams
dviem etapais: pirmasis etapas – regioninis, antrasis etapas – šalies, į jį
kviečiami sėkmingiausiai regioniniame etape pasirodę dalyviai.
Lietuvos mokinių ekonomikos ir
verslo olimpiados tikslas – skatinti
mokinius
domėtis
ekonomikos
mokslu ir verslu, ugdyti rinkos ekonomikos supratimą, aktyvinti ekonoJai bus įteiktas Padėkos raštas už dalyvavimą
mikos mokytojų darbą.
Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiadoje.
Erika Pusvaškė,
olimpiados regioniniame etape PV-39 gr.
ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja
mokinė Rugilė Šonaitė užėmė trečią vietą.
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