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Lapkričio 26 d. 10 val. mokykloje vyks nacionalinis
profesinio meistriškumo konkursas „Smulkiojo verslo
paslaugų teikėjo profesinis meistriškumas 2015“.
Konkurso tikslas - išrinkti geriausiai smulkiojo verslo
paslaugų teikėjo profesines kompetencijas demonstruojančius mokinius, kurie atstovautų Lietuvai tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose.
Konkurse dalyvaus mokiniai iš 14 Lietuvos profesinio
mokymo įstaigų.

Šiame numeryje:
2 p. Elektromontuotojų stažuotė Leipcige.
3 p. Suvirintojų stažuotė Maltoje.
4 p. Erasmus+ projektas Ispanijoje.
5 p. Teorinis-praktinis seminaras.
6 p. Mokytojai - konkurso lyderiai.
7 p. Solidarumo bėgimas 2015.
8 p. Verslumo savaitės renginys.

Dvi mokyklos apdailininkų komandos – „Mažeikiškiai 1“ ir „Mažeikiškiai 2“ – dalyvauja
respublikiniame „Jaunųjų Lietuvos meistrų“ konkurse. Komandų pasirodymas „Facebook“
paskyroje: www.facebook.com/Muro-blokai-ARKO-189525317747646. Kviečiame palaikyti mokinius ir spausti „Patinka“.

LOGINIO MĄSTYMO
ŽAIDIMAS
„PROTŲ MŪŠIS“
Mažeikių politechnikos mokykla ir
Mažeikių verslininkų asociacija pasirašė dvišalį dokumentą, kuriuo įsipareigojo organizuoti loginio mąstymo
žaidimą „Protų mūšis“ Mažeikių rajono ugdymo įstaigų mokiniams ir Žemaitijos kolegijos Mažeikių fakulteto
studentams.
Norą žaidime dalyvauti pareiškė 5
Mažeikių rajono ugdymo įstaigos:
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, Mažeikių politechnikos mokyklos
komanda, Mažeikių rajono Viekšnių
gimnazija, Sedos Vytauto Mačernio
gimnazija, Žemaitijos kolegijos Mažeikių fakultetas.
Lapkričio 11 d. visi dalyviai rinkosi į restoraną „Rosso“ ir jaukioje aplinkoje išbandė savo jėgas. Dalyvių
atsakymus į pateiktas užduotis vertino
kompetentinga komisija: Mažeikių
politechnikos mokyklos direktorė Vida Lumpickienė, Mažeikių maitijos kolegijos Mažeikių fakulteto studentų komanda. Likusios
verslininkų asociacijos prezidentė Gražina Bartkevičienė ir Mažei- komandos buvo apdovanotos padėkos raštais ir kvietimais dalyvauti
kių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė Agnė Gylytė.
verslo forume „Sėkmingas verslas“.
Loginio mąstymo žaidime „Protų mūšis“ pagrindinį prizą, įsteigtą restorano „Rosso“, kvietimą dalyvauti Mažeikių verslininkų asoErika Pusvaškė, ekonomikos ir verslumo pagrindų mokytoja
ciacijos verslo forume „Sėkmingas verslas“ ir diplomą laimėjo Že-
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Elektromontuotojų stažuotė Leipcige
2015 m. spalio 10 d. du mūsų mokyklos elektromontuojoto specialybės mokiniai Martynas Serapinas ir Gintautas Tupikas iš EM-25
grupės išvyko į Vokietijos miestą Leipcigą atlikti stažuotės pagal ''Inžinerijos srities specialistai - ekonomikos variklis" Nr. 2014-1-LT01KA102-000142. Mokinius lydėjo profesijos mokytoja Galina Kopteva iš Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro. Stažuotės tikslas - padirbėti Vokietijos
įmonėje ir patobulinti elektriko
įgūdžius. Sugrįžę iš stažuotės mokiniai dalinasi patirtais įspūdžiais.
Kelionė autobusu buvo ilga ir varginanti, tačiau miegas ją sutrumpino. Vokietijoje mus pasitiko svečių
namų savininkas. Gyvenome atskiruose kambariuose, bet dirbome
toje pačioje įmonėje. Pirmą dieną
mus į darbą palydėjo paskirtas asmuo.
Dirbome įmonėje „Mina" Energie,
Kälte und Umwelttechnik e.Kfm
penkias darbo dienas per savaitę
nuo 8 val. ryto iki 16 val. vakaro.
Reikėjo keltis 6 val., pusryčiauti, o
7 val. jau turėdavome išvykti į darbą tramvajumi. Mes dirbome su
LED lemputėmis, gaminome apšvietimo logotipą ir paruošėme jį
naudoti vandenyje. Visą stažuotės
laikotarpį bendravome anglų kalba,
mums buvo labai patogu, nes visi
bendradarbiai ir viršininkas mokėjo
šią kalbą. Daug žinių gavome apie
ledo arenų ir žiedų gamybą bei apšvietimą.
Kiekvieną savaitgalį buvo organizuojama kultūrinė ir pramoginė
programa. Pirmąjį šeštadienį traukiniu vykome į Drezdeno miestą, susipažinome su miesto istorija, aplankėme
muziejų. Labiausiai patiko matematikos ir fizikos skyrius, grožėjomės porceliano ir senovinių indų paroda.
Antrąjį šeštadienį vykome į labai didelį ir įdomų Leipcigo zoologijos sodą.
Šis zoologijos sodas išskirtinis tuo, jog tokių nėra Lietuvoje. Mes pamatėme
įvairiausių gyvūnų iš skirtingiausių pasaulio kampelių. Zoologijos sode praleidome
keturias valandas. Sekmadienį žiūrėjome 3D filmą
„Pasivaikščiojimas" („The Walk“).
Trečią šeštadienį vykome į didelį ir įspūdingą „Belantis" atrakcionų parką.
Kelios atrakcijos buvo tokios nepakartojamos, jas išbandėme net po kelis
kartus. Tą dieną vyko ir Helovino šventė. Pamatėme, kaip švenčiama ši
šventė ir kokiais bauginančiais kostiumais žmonės apsirengia.
Paskutinę stažuotės darbo dieną aptarėme atliktus darbus, gavome sertifikatus bei Europass mobilumo dokumentus, liudijančius mūsų patobulintas
kompetencijas ir įgūdžius. Taip pat gavome 100 eurų dovanų čekį apsipirkti
didžiausiame Leipcigo prekybos centre "Karstad".
Sekmadienį vakare išvykome į Lietuvą. Mums stažuotė labai patiko, įgavome patirties rengiant apšvietimo sistemą bei išmokome ją paruošti naudoti
vandenyje, taip pat sužinojome, kaip įrengiamos ledo arenos, susipažinome
su Vokietija.
Leonardo da Vinci paprogramė yra Erasmus+ 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.
Martynas Serapinas, projekto dalyvis, EM-25 grupės mokinys
Gintautas Tupikas, projekto dalyvis, EM-25 grupės mokinys
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Antro kurso suvirintojai stažavosi
Maltoje
2015 m. spalio 5-25 dienomis Ovidijus Sabaliauskas ir
Ernestas Lukošius iš suvirintojų specialybės SED-37 gr. turėjo galimybę stažuotis Maltoje, pramoninio tipo įmonėje. Šią galimybę
jiems suteikė Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo
centras, kuris yra Erasmus+ programos projekto „Inžinerijos srities
specialistai - ekonomikos variklis“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000142
teikėjas.
Kelionė prasidėjo Kauno oro uoste, jame susitikome su
lydinčiais profesijos mokytojais Jurij Makarov bei Sergeju Betechtinu ir dar 8 mokiniais. Kelionė į Maltą buvo ilga, norėjome pamatyti
naują šalį bei susipažinti su jos kultūra.
Atskridusius į Maltos oro uostą mus pasitiko „Future
Focus“ Ltd darbuotoja. Ji maloniai pasisveikino ir pasidomėjo, kaip
sekėsi kelionė. Paskui mus susodino į autobusą ir išvežiojo į šeimas,
kuriose gyvenome tris savaites. Mane su Ernestu apgyvendino vyresnio amžiaus žmonių šeimoje, gyvenančioje erdviame trijų aukštų
name. Jie buvo labai malonūs, aprodė savo namus. Namai buvo
tvarkingi ir švarūs. Mums buvo skirtas mažas kambarys su vonios
kambariu trečiajame namo aukšte.
Kitą dieną vykome į „Future Focus“ Ltd įmonę, iš jos
mus nuvežė į darbo vietą stažuotei atlikti. „Future Focus“ Ltd įmonės būstinėje lankėmės kelis kartus, mūsų klausinėjo, kaip mums
sekasi, kokių nusiskundimų ar priekaištų turime ir kokie mūsų įspūdžiai šioje šalyje.
Pirmąją savaitę padėjome meistrams suvirinti balkono
turėklus. Antrąją savaitę su mumis dirbo individualiai ir padėjo tobulinti gebėjimus virinti iš apačios į viršų bei lubinį virinimą. Paskutinė, trečioji, savaitė buvo kiek laisvesnė, tačiau taip pat dirbome
prie turėklų virinimo.
Savaitgaliais mūsų laukė turininga kultūrinė programa:
susipažinome su Maltos kultūra, tradicijomis, aplankėme didžiausias Maltos bažnyčias, įvairiausius muziejus, Maltos sostinę Valetą,
šalies paplūdimius, mėlynąjį Maltos urvą - Blue Grotto ir Gozo salą,
į šią salą vykome su greitaeige valtimi. Maltoje labai gerai išvysty-

tas viešasis transportas, o bilieto kaina savaitei siekia 21 Eur – bilieto kainą padengė „Future Focus“. Savaitinis bilietas nėra ribojamas, tad galėjome keliauti kiek norėjome ir
kada norėjome.
Po trijų savaičių stažuotės buvo įteikti Europass mobilumo dokumentai. Džiaugiuosi aplankęs Maltos salą, nes susipažinau
su nauja kultūra, pamačiau nuostabius miestus
ir gražią gamtą, įgijau
daugiau praktinių įgūdžių metalų apdirbimo,
ypač suvirinimo, srityje,
susipažinau su naujais
žmonėmis, galėjau patobulinti anglų kalbos
žinias.
Leonardo da
Vinci paprogramė yra
Erasmus+ 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.

Ovidijus Sabaliauskas,
projekto dalyvis, SED-37 grupės mokinys
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VIZITAS Į ISPANIJĄ PAGAL
ERASMUS+ PROGRAMĄ
Mažeikių politechnikos mokykla kaip konsorciumo narė dalyvavo Erasmus+ programos profesinį mokymą organizuojančių ir vykdančių asmenų mobilumo projekte „Profesinio mokymo metodikos
ir praktikos pritaikymas ES šalyse skirtingų gebėjimų mokiniams“
Nr. 2015-1-LT01-KA102-013323. Projekto užsienio partneriai buvo
International Educational College TEMIS, Ispanija. Projekto koordinatorius - VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla. Iš mūsų mokyklos
š. m. spalio 12-16 dienomis projekte dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė ir stalių specialybės profesijos
mokytojas metodininkas Domininkas Niūniava. Taip pat į Ispaniją
vyko ir du Šiaulių profesinio rengimo centro atstovai.
Projekto tikslas - kelti pirminį profesinį mokymą organizuojančių ir vykdančių asmenų kvalifikaciją, tobulinti jų vadybines, dalykines, IT naudojimo kompetencijas, siekiant suteikti naujų impulsų
profesinio mokymo kokybei gerinti savo organizacijose.
Projekto metu aplankėme tris profesinio mokymo įstaigas: Institut Pere Martell, Tarragonoje; L‘escola Industrial i d‘arts i ofiscis,
Sabadelloje; Institut Miquel Marti i Pol, Barselonoje.
Mokyklose daugiausiai dėmesio skyrėme susipažinti su mokinių
praktinio mokymo organizavimu ir pritaikymu skirtingų gebėjimų ir
skirtingo išsilavinimo mokiniams. Ispanijos švietimo sistema šiek
tiek skiriasi nuo Lietuvos. Jų 6-12 metų mokiniai mokosi pradinėje
mokykloje, 12-16 metų mokiniams privalomas vidurinis išsilavinimas, o 16-18 metų mokiniai gali rinktis vidurinį laisvai pasirenkamą
išsilavinimą. Paskutinė mokyklinio išsilavinimo pakopa pasirenkama savo noru. Šį etapą privaloma baigti tiems, kurie ketina stoti į
universitetą. Profesinis mokymas yra dviejų lygių: vidurinio lygio
(16-18 metų), baigusiems privalomąjį vidurinį išsilavinimą, ir aukš-

darbo operacijų su nesudėtingais, dažniausiai rankiniais, darbo įrankiais. Aukštesniojo lygio mokiniai dirba su staklėmis, programine
įranga, atlieka aukštesnės specializacijos reikalaujančius darbus.
Vizito metu tobulinome darbo su modulinėmis programomis
kompetencijas organizuojant dualinį mokymą, rengiant mokomąją
medžiagą, organizuojant praktinį profesinį mokymą mokykloje.
Profesijos mokytojai išbandė Ispanijos mokyklose naudojamą įrangą, dalinosi patirtimi su lankytų mokyklų mokytojais.
Įspūdinga buvo ir kultūrinė programa. Barselona - antras pagal
dydį ir pats kosmopolitiškiausias Ispanijos miestas bei vienos iš
autonominių Ispanijos sričių – Katalonijos - sostinė. Tai miestas,
sujungęs romėnų architektūros paminklus, viduramžių gatveles ir
kvartalus, unikalius modernizmo epochos pastatus ir avangardinius
praeitojo šimtmečio statinius.
Žavėjomės miesto simboliu, architekto Antoni Gaudi garsiausiu
kūriniu Barselonoje, statoma bažnyčia Sagrada Familia (Šv. Šeimynos). Tai viena iš originaliausių bažnyčių pasaulyje. Ne ką mažiau
vertas dėmesio – parkas, kuris buvo pavadintas Guelio vardu. Devintame XIX a. dešimtmetyje grafas Eusebi Guellas pasamdė Gaudi, kad šis suprojektuotų miesto sodą. Guelio parkas – trijų hektarų
sodas su įvairais architektūriniais statiniais, įkurtas ant El Carmel
kalvos. Įspūdingiausias parko objektas – Šimto kolonų kambarys.
Guelio parkas yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
Senamiesčio branduolys – Barri Gotic, viduramžių gotikos pastatų ir bažnyčių muziejus po atviru dangumi. Centrinė Barselonos
katedra La Seu – vienas iš didžiausių gotikos statinių Ispanijoje.
Tarp daugybės žaliųjų oazių matėme ir gražiausius Barselonos
parkus. De la Ciutadella parkas –
nuostabi vieta pasivaikščiojimams ir poilsiui. Čia vyraujanti
harmonija tarp gamtos ir architektūros tiesiog pakeri.
Barselona vakare tampa magiška
ir užburia savo nuostabiais saulėlydžiais ir šviesomis. Ypač mus
sužavėjo magiškasis Montžuiko
fontanas (Font Màgica de Montjuïc). Tai tikras vandens, šviesų ir
muzikos šou, pritraukiantis tūkstančius žiūrovų.
Projekte pagilintomis kompetencijomis direktoriaus pavaduotoja
ugdymui S. Čupkovienė pasidalino su mokyklos vadovais vadovų posėdyje, o profesijos mokytojas metodininkas D. Niūniava
su profesijos mokytojais – profesijos mokytojų metodinės grupės
posėdyje. Mokytojų pageidavimu vizitas buvo pristatytas ir
visiems mokytojams. Projekte
įgyta patirtis suteiks naujų impulsų profesinio mokymo kokybei gerinti Mažeikių politechnikos mokykloje.

tesniojo lygio, baigusiems 2 metų laisvai pasirenkamą vidurinį išsiErasmus+ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų
lavinimą. Taip pat priimami problemiški mokiniai, kurie nėra baigę
vidurinio mokslo programų, mokytis iki profesinio mokymo progra- paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas
mų. Tokiems mokiniams yra teikiamos psichologų bei kitų specia- atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atlistų konsultacijos, jie dar mokosi bendrojo ugdymo išlyginamosio- sakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
se programose. Taip šie mokiniai pasiruošia toliau tęsti mokslą proStasė Čupkovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
fesinio vidurinio lygio programose.
Domininkas Niūniava, profesijos mokytojas metodininkas
Skirtingų lygių mokiniai mokosi pagal skirtingas profesinio mokymo programas. Vidurinio lygio mokiniai išmoksta paprastesnių
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Spalio 14-15 dienomis Mažeikių švietimo
centras organizavo teorinį-praktinį seminarą
„Kitaip rudenėjantis parkas“. Miesto parko puošimas įgyvendinant floristines idėjas paskatino
daugelį įstaigų dalyvauti šiame renginyje. Mūsų
mokyklos mokiniai ir floristikos būrelio merginos gamtinėmis medžiagomis papuošė iš metalo
pagamintus laumžirgius, kurie puikiai atrodė
parko medžių paunksmėje. Profesijos mokytojai
Romas Špokauskas ir Antanas Kupstys su mokiniais pagamino laumžirgius ir sukūrė kompozicijos viziją parko erdvėje. Laumžirgio sparnų plaz-

dėjimas rudenėjančioje gamtoje tarsi sukūrė vasaros stebuklą, tad
kompozicija renginio lankytojai žavėjosi ir negailėjo pagyrų. Rudenėjančio parko akimirkas užfiksavo profesijos mokytojas Mindaugas Jonauskis.
Asta Perminienė, dailės vyr. mokytoja

Aplinkos apsaugos darbuotojų specialybės AAD-51 gr. mokiniai
lankėsi rekonstruotame Mažeikių muziejuje ir apžiūrėjo eksponuojamas parodas. Ypač mokinius sudomino įspūdinga tarptautinė jubiliejinė dešimtoji fotografijos paroda-konkursas „Gyvos žemės mintys
2015“. Šios parodos organizatorių siekis - stiprinti žmonių atsakomybę už savo žemės likimą, atkreipti dėmesį į aplinkos problemas,
prisidėti, kad būtų stabdomas gamtos niokoji-

mas, oro, vandens ir žemės teršimas. Parodoje
savo darbus eksponuoja 226 autoriai iš 14
pasaulio valstybių. Mokiniams įdomu buvo
susipažinti, kaip aplinkos problemos perteiktos fotografijose, gėrėjosi jauniausios dalyvės,
dvylikametės baltarusės, Margaritos Jarockajos darbais. Jos nuotraukos fotografų iki 20
metų kategorijoje pripažintos geriausiomis.
Mokiniai rinko labiausiai jų specialybę atspindinčias fotografijas.
Merginos su įdomumu apžiūrėjo muziejuje
eksponuojamus kuršių ir žiemgalių papuošalus, figūrėles, gintaro dirbinius, amuletus,
dailias skaras, lovatieses ir kitus audinius.
Visiems patiko Vilniaus dailės akademijos
Telšių fakulteto dėstytojų ir studentų restauruoti baldai, kiti eksponatai.
Taip pat mokiniai lankėsi miesto parke.
Neseniai jame vyko praktinis seminaras

„Kitaip rudenėjantis parkas“. Jame dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai. Jie parką papuošė pačių sukurtais laumžirgiais.
Mokiniai grožėjosi parką papuošusiais kūriniais, pamąstė apie glaudų žmogaus sąlytį su gamtos pasauliu. Pasak mūsų ekspozicijos
iniciatorės, dailės vyr. mokytojos Astos Perminienės, gamta - vieninteliai mūsų namai. Parke mokiniai pamatė žemės meną - iš to, ką
duoda gamta, kuriamas grožis, kuris visus džiugina.
Papuoštame parke lankėsi ir AO-53 gr. bei PO-30 gr. mokiniai
su profesijos mokytojomis Vida Karvauskiene bei Gėne Janina Pavloviene.
B. Butnoriutė, „Žvilgsnio“ korespondentė
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Šių metų švietimo parodos „Mokykla
2015“ vienas iš akcentų buvo mokytojo profesijos prestižas. Ugdymo plėtotės centras
nutarė, kad pedagogai galėtų pasirodyti iš
kitos pusės ir metė jiems iššūkį. Kvietė dalyvauti šokių konkurse ir laimėti kelionę į
mokslo centrą Estijoje. Mokytojai turėjo
surinkti 5 asmenų komandą, išmokti 1 min.
trukmės šokį pagal Robbie Williams dainą
„Candy“, jį nufilmuoti ir atsiųsti. Svetainės
www.15min.lt lankytojai galėjo balsuoti ir
išrinkti jiems labiausiai patikusius vaizdo
klipus.
Konkurse dalyvavo daugiau kaip 400
šalies pedagogų. Kelias savaites trukusi pedagogų šokių fiesta baigėsi griausmingu
nugalėtojų paskelbimu. Iš beveik 70-ies
šalies mokyklų triumfavo šešios komandos
iš Vilniaus, Panevėžio, Švenčionių, Jonavos
ir Kauno, tarp kurių buvo ir mūsų mokyklos
mokytojai, kurie užėmė ketvirtą vietą.
https://www.youtube.com/watch?
v=OIgAi_sdIVw
AHHAA mokslo centras kartu su edukacinių kelionių organizatoriumi šešioms
nugalėtojų komandoms dovanoja kelionę į šį
centrą, kuris įsikūręs Tartu mieste, Estijoje.
Iš viso ten keliaus 30 pedagogų.
Švietimo ir mokslo ministrė Audronė
Pitrėnienė kartu su mokslų centro AHHAA
atstovais Lietuvos parodų ir kongresų centre
„Litexpo“ apdovanojo mokytojus – šokio
konkurso nugalėtojus.
Mūsų mokyklos mokytojai, dalyvavę
šokių konkurse, mielai pasidalino įspūdžiais
apie konkursą.
Vilma Ramanauskienė – profesijos
mokytoja, ji papasakojo, kad informaciją
apie mokytojų šokių konkursą pastebėjo

internete ir ja pasidalino su kolegomis. „Iš
karto atsirado norinčių dalyvauti ir komanda
susiformavo tarsi savaime. Didžiausią įspūdį
paliko pats vaizdo klipo kūrimas, puiki nuotaika, smagus filmavimas. Malonu su kolegomis dalyvauti tokiuose projektuose, kada
susiburia įvairių dalykų mokytojai“, – kalbėjo mokytoja.
Asta Rimkienė – profesijos mokytoja: „Gana greitai išmokome visus šokio
žingsnelius. Tada ėmėme
galvoti apie aprangą, vaizdo
klipo kūrimą. Kiekvienas
siūlė savo idėjas. Apibendrinę visus pasiūlymus, nutarėme, kad pasirodymas bus
filmuojamas 3 vietose: gamtoje, tarp krentančių rudeninių lapų, ant mokyklos stogo
ir mokyklos aktų salėje. Mūsų pasirinkta aprangos spalva
– juoda, ji derinama su ryškių spalvų akcentais. Šokio
pabaigoje vilkime marškinėliais, ant kurių nupieštos AHHAA raidės - Estijos mokslo
centro AHHAA užrašas“.
Regina Jonikaitė – anglų kalbos mokytoja, ji sakė,
kad šį iššūkį priėmė kaip
pramogą, nemąstydama, kad
renginys
organizuojamas
Lietuvos mastu. „O po to
apėmė azartas, net namuose
ėmėme galvoti, kaip seksis
toliau. Įdomu buvo dalyvauti,
siūlėme idėjas, viskas vyko
sklandžiai“.

Vaidas Andrijaitis – profesijos mokytojas, į klausimą, ar tikėjosi patekti tarp
nugalėtojų, atsakė, kad turbūt visi dalyviai
giliai širdy to tikisi. „Tam ruošėmės, stengėmės, repetavom. Šis konkursas įnešė naujų
vėjų į mokytojų darbą, galėjome parodyti,
kad mokytojai ne tik griežti ir reiklūs, bet ir
kūrybiški, linksmi, išradingi. Bet koks bendras darbas suburia kolektyvą. Buvo galimybė pabendrauti kitoje aplinkoje, pažinti
kolegas iš arčiau.“
Robertas Žlibinas – šokių mokytojas,
jis mokytojus šokėjus vertino kaip labai
darbščius, atsakingus. „Visi turėjome savų
idėjų, tarėmės, diskutavome. Šokį išmokome per porą repeticijų, tarp kitų dalyvių
atrodėme visai neblogai. Kiekvienais metais
galėtų būti organizuojamas toks smagus
renginys“.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Stasė Čupkovienė ypač aktyviai kvietė
visus balsuoti, domėjosi rezultatais, teigė,
kad kitą kartą pati mielai prisijungtų prie
šokėjų. Pavaduotoja džiaugėsi mūsų mokytojais, kurie turėdami tiek daug darbų, energingai įsijungė į šį projektą, parodė, kokie
jie visapusiškai kūrybingi, ne tik geri savo
dalyko mokytojai. „Smagu, kad patekome
tarp geriausių, bet jau vien tai, kad dalyvavome, irgi džiugina“, - kalbėjo pavaduotoja.
Mokytojai puikiai praleido laiką, džiaugiasi dideliu mokinių, kolegų, mokyklos
administracijos, draugų ir pažįstamų, giminių palaikymu, teigia „užsikrėtę šokiu“.
Bronislava Butnoriutė,
„Žvilgsnio“ korespondentė
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Verslumo savaitė
Jau ketvirtus metus renginys „Verslumo savaitė“
sujungia mokyklos bendruomenę. Projekto sumanytojos - ekonomikos ir verslo pagrindų mokytojos Erika
Pusvaškė ir Vilma Ramanauskienė - stengiasi ugdyti
mokinių verslumo įgūdžius ir džiaugiasi, kad ir šiemet
organizuojamos veiklos nepalieka mokinių abejingų.
Lapkričio 9 d. mokykloje vyko atvira pamoka
„Ieškančio darbo atmintinė“. Ją vedė UAB „Saurida“
personalo direktorė Danguolė Steponaitienė. Paskaitoje
buvo pateiktos rekomendacijos, kaip parengti gerą gyvenimo aprašymą, kaip pasiruošti susitikimui su darbdaviu ir kaip elgtis pokalbio metu. Mokiniai aktyviai
bendravo ir diskutavo apie įsidarbinimo problemas.
Kitą dieną pažangiausi baigiamųjų kursų mokiniai
ir juos lydintys profesijos mokytojai vyko į šias įmones: UAB „Darstamas“, AB „Axis Industries“, UAB
„Elmaga“, UAB „Saurida“, UAB „Taumona“, UAB
„Versona“, UAB „Omnitel“, Urvikių kultūros centrą,
UAB „Mažeikių vandenys“. Mokiniai susipažino su
įmonių veikla, vadovais, karjeros galimybėmis ir reikalingais darbo
įgūdžiais. Vizitai įmonėse suteikė įdomią ir naują patirtį, leidžiančią lanko mokiniai, vis daugėja.
mokiniams pamatyti ryšį tarp mokyklos ir įmonės.
B. Butnoriutė, „Žvilgsnio“ korespondentė
Mokykla džiaugiasi, kad kiekvienais metais įmonių, kurias ap-

Solidarumo bėgimas – tai unikalus jau
antrus metus vykstantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos remiamas projektas. 2014-2015 m. m. jame dalyvavo net 45021 mokinys ir 3356 mokytojai
iš 227 mokyklų. Telšių apskrityje dalyvavo
20 mokyklų. Buvo surinkta apie 36 tūkst.
eurų paramos. Kaip teigiama parengtoje ataskaitoje, organizacija „Gelbėkit vaikus“ nupirko priemonių, padedančių kokybiškai bei
įdomiai mokytis, sveikai ir turiningai praleisti laisvalaikį. Daiktai buvo padovanoti 33
vaikų dienos centrams, kuriuos lanko vaikai
iš skurstančių, probleminių šeimų. Dalis
Solidarumo bėgimo metu surinktų lėšų buvo

skirta ir „Gelbėkit vaikus“ mokyklai Zambijos Mikutos kaime.
Šiais mokslo metais vyko antrasis Solidarumo bėgimas „JUNKIS-BĖK-PADĖK“. Į jį
aktyviai įsijungė ir mūsų mokyklos mokiniai. Spalio 22 dieną kartu su kūno kultūros
mokytojomis Irma Keriee ir Diana Rusiene
bėgime dalyvavo 81 mokinys. Šiemet vėl
rinkome lėšas vargstantiems vaikams padėti.
Noriu padėkoti visiems grupių auklėtojams,
kurie paskatino savo auklėtinius dalyvauti
projekte, padėjo rinkti lėšas. Ne tik mokiniai,
bet ir kiti mūsų mokyklos bendruomenės
nariai, kurie nori prisidėti prie šios paramos
vaikams akcijos, pinigus gali atnešti sociali-

nei pedagogei.
„Norisi pabrėžti, kad šis projektas skirtas
ne tik lėšoms surinkti, bet ir mūsų vaikų bei
bendruomenės tolerancijai, supratingumui
ugdyti, plėsti pasaulėžiūrai ir skatinti pasaulyje egzistuojančias problemas, su kuriomis
susiduria daugelis skurdžiai gyvenančių šeimų vaikų, pažvelgti iš kitos pusės, suvokti,
kad mes, nors ir būdami tokie maži, galime
jiems padėti“, - teigia Solidarumo bėgimo
iniciatoriai.
Ineta Grinkevičienė,
vyr. socialinė pedagogė
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Mokykloje vyko rajoninis renginys
„Sportuodamas tobulėk visapusiškai“. Renginį vedė jo iniciatorė - ekonomikos ir verslo
pagrindų mokytoja Erika Pusvaškė. Renginio
tikslas - skatinti mokinius domėtis aktyviu
judėjimu, kuris turi įtakos asmenybės tobulėjimui.
Renginį pradėjo ir visus pasveikino mokyklos direktorė Vida Lumpickienė. Ji džiaugėsi, kad šis netradicinis renginys vyksta
verslumo savaitės metu, kuri organizuojama
jau ketvirti metai. Smagu, kad visada sulaukiame mokytojų ir mokinių iš kitų mokyklų.
Direktorė kalbėjo, kad sportas vienam – tai
kasdieninis darbas, kitam – laisvalaikio praleidimas, svarbu, kad jis teiktų malonumą,
vylėsi, kad šis renginys paskatins sportuoti,
keisti gyvenimo būdą, linkėjo neužmiršti
paprastų gyvenimo tiesų – būti sveikiems,
energingiems, aktyviems.

Renginyje dalyvavo ekonomikos ir kitų
dalykų mokytojai ir mokiniai iš Gabijos gimnazijos, Merkelio Račkausko gimnazijos,
Senamiesčio pagrindinės mokyklos, Sodų
pagrindinės mokyklos, Politechnikos mokyklos ir Viekšnių skyriaus. Skaityti įdomūs
pranešimai apie sportą ir meną, sportą ir
verslumą, pateikta nuotaikinga parodomoji
programa.
Merkelio Račkausko gimnazijos šokių
mokytoja Jurgita Juodpusytė savo pranešime
„Sportas ir menas viename“ teigė, kad spor-

tas ir menas vienas kitą papildo, pristatė Pilateso metodą kaip viso kūno mankštos sistemą. Mokytojos vadovaujamas kolektyvas
„Allegro“ pademonstravo šokio ir teatro
improvizaciją, pašoko smagų lindyhopo šokį.
„Šokis išlaisvina minties energiją, šokis tampa mūsų gyvenimo dalimi, susipažįstame su
įvairiais šokio žanrais, kad galėtume atsiskleisti kaip kūrėjos“, - kalbėjo šokėjos.
Sportinių
šokių
studijos
„Spindulys“ treneris Mindaugas Banys
diskutavo, kaip šokis keičia asmenybę
- išvysto muzikalumą, koordinuoja
judesius, ugdo pasitikėjimą savimi.
Treneris papasakojo, kad jo kolektyve
šoka įvairaus amžiaus šokėjai - nuo 5
metų iki pensinio amžiaus, pristatė
penkiolikmečių šokėjų porą, kuri pašoko uždegantį šokį ča ča ča.
Linijinių šokių grupės vadovė Inga
Krikščiukienė skaitė du pranešimus.
Viename ji akcentavo linijinių šokių
specifiką - juos galima šokti visur ir visada,
nes nereikia poros. Pastebėjo, kad linijiniai
šokiai yra svarbi laisvalaikio praleidimo,
sveikatingumo ir saviraiškos priemonė, vardino, kodėl žmonės mėgsta linijinius šokius.
Grupės šokėjos pademonstravo linijinių šokių žingsnelius bei pašoko nuotaikingą šokį.
Kitame pranešime vadovė supažindino su
kalanetika, jos istorija, principais. Teigė, kad
žmonės, propaguojantys kalanetiką, labiau
jaučia savo kūną, pasikrauna jėgų ir energijos, mažėja psichinė įtampa. Tai savotiška
meditacija judesyje.
„Šokis – lyderystė, ugdantis verslumą“ –
tokia šokių kolektyvo „Džesi“ vadovės, Gabijos gimnazijos šokių mokytojos metodininkės Simonos Gargasienės pranešimo tema. Ji
atkreipė dėmesį, kad šokis ugdo tokias lyderio savybes, kaip atkaklumas, drąsa, veržlumas, ryžtingumas, bendradarbiavimas, atsakomybė. Kolektyvas atliko jausmingą rumbą.

ŽVILGSNIS
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai
 226  el. paštas:
zvilgsnis@pm.mazeikiai.lm.lt

Modernaus šokio kolektyvo VšĮ „Šokio
banga“ direktorė Inga Diržininkienė ir choreografė Edita Gaižauskienė pasakojo apie
zumbą – iššūkį sau. Tai nauja fitneso rūšis,
jungianti aerobiką su šokiu. Audringų žiūrovų aplodismentų sulaukė pačių vadovių ir
kolektyvo atliekama zumba.
Kita renginio dalis buvo skirta futbolininkams ir krepšininkams. Į mokyklą atvyko
Aurelija
Jurkuvienė,
futbolo
klubo
„Atmosfera“ direktorė, jo prezidentas Nerijus Gudaitis, treneriai Antanas Bulošas, Gintaras Juodeikis bei klubo komandos nariai.
Pranešime „Užauk ir tvirtėk su futbolo kamuoliu“ klubo prezidentas akcentavo komandinio darbo svarbą: „Jei gera verslo komanda, tai ir verslas sekasi. Pergalės siekimas – tai ryžtas, pasiaukojimas, disciplina,
ištvermė, noras tobulėti. Reikia išmokti susidoroti su iškilusiais sunkumais, nugalėti baimes. Geriausias priešnuodis – savitaiga ir
susitelkimas. Tiesiog reikia mylėti tai, ką
darai“. Treneris ir klubo direktorė papasakojo apie klubą, komandas, treniruotes, sportinius pasiekimus, futbolo šventes, džiaugėsi
futbolo aikšte, viena geriausių Lietuvoje.

Apie mūsų miesto krepšinio klubo komandą Mažeikių „Mažeikiai“ papasakojo jos
direktorius Giedrius Petrulevičius. Jis kartu
su klubo treneriu Aloyzu Rudžiu ir komandos nariais atsakė į klausimus, kvietė atvykti
stebėti varžybas. Komandos kapitonas Darius Pakamanis, baigęs mūsų mokyklą, papasakojo apie savo karjerą užsienio valstybėse
- Vokietijoje, Ukrainoje, Ispanijoje.
Klubo direktorius mokyklos direktorei
padovanojo krepšinio kamuolį su komandos
žaidėjų parašais.
Sporto salėje vyko parodomosios 3x3
krepšinio varžybos. Taip pat buvo pademonstruota ir futbolo kamuolio valdymo
technika.
Renginio pabaigoje svečiams buvo įteikti
stalių ir interjero apipavidalintojų specialybės mokinių ir mokytojų pagaminti suvenyrai.
B. Butnoriutė,
„Žvilgsnio“ korespondentė
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