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Gražų sausio 13-osios rytą į mokyklos kiemelį paminėti Laisvės gynėjų dienos rinkosi mokiniai ir mokytojai.
Visi buvo įsisegę po mėlyną neužmirštuolės žiedą,
kuris simbolizuoja pagarbą kovotojams už laisvę, o
neužmirštuolės pavadinime užkoduota mintis, jog
kovotojai yra nepamiršti ir šiandien.
Istorijos mokytoja metodininkė Silva Bulauskienė
pasidalino tų dienų prisiminimais. Jaudinančiai nuskambėjo apeigų ir švenčių organizatoriaus specialybės AO-40 grupės mokinės Jolantos Kriaučiūnienės
atliekama daina „Kokia nuostabi, Lietuva, esi“.
Laisvės gynėjų dienos 25-mečiui atminti mokyklos
kiemelyje buvo uždegtas atminimo laužas. Ant mokyklos sienos buvo demonstruojami įsimintinų Sausio 13-osios įvykių vaizdai. Mokyklos languose degė
žvakutės. Šildėmės prie laužo, klausėmės patriotinių
dainų, vaišinomės karšta arbata ir prisiminėme tragiškuosius Sausio 13-osios įvykius.
Bronislava Butnoriutė, „Žvilgsnio” korespondentė
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monstruojamos reikalingiausios profesijos ir amatai, profesinių mokyklų absolventų sėkmės istorijos. Šiaulių regiono
stende Mažeikių politechnikos mokykla atstovavo tris dienas, kurių metu supažindino su profesijomis gyvai: būsimieji suvirintojai demonstravo lankstinius iš vielos ir dekoravo
siūlais, apdailininkai ir interjero apipavidalintojai kūrė mozaiką iš smulkintų plytelių, Viekšnių skyriaus mokinės mokė
dekoratyvinio daržovių pjaustymo meno. Stende puikavosi
įspūdingas „gyvas“ laikrodis, kuris sudomino daugelį parodos lankytojų. Tokį laikrodį sukūrė ir pagamino profesijos
mokytojai A. Rimkienė ir M. Jonauskis kartu su mokiniais.
Dainuojant G. Kontvainiui ir šokėjams šokant rokenrolą
(vadovas R. Žlibinas) ant podiumo buvo pristatyta mokykla.
Mokinės kartu su mokyklos direktore demonstravo avangardo drabužių kolekciją „Popierinė kolekcija“, kurią sukūrė
profesijos mokytoja A. Rimkienė.
„Žvilgsnio“ informacija

Vasario 4-6 dienomis Vilniuje, LITEXPO parodų centre, šurmuliavo XIV tarptautinės mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodos STUDIJOS 2016 dalyviai. Parodoje
taip pat dalyvavo ir mūsų mokykla - pristatė profesijas
gyvai.
Tris dienas vykusioje parodoje dalyvavo 220 mokymo
įstaigų iš Lietuvos ir užsienio. Parodos metu vyko per 200 renginių. Viename didžiausių studijoms viešinti skirtame renginyje universitetai, kolegijos, profesinės mokyklos supažindino
lankytojus su mokymosi aukštosiose ir profesinėse mokyklose
galimybėmis, su reikalingiausiomis profesijomis ir specialybėmis bei karjeros ir verslo perspektyvomis, papasakojo apie
stažuotes ir savanorystę.
Pirmąją dieną vyko parodos atidarymas. 4 salėje buvo de-
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Elektrikų konkursas
Nuotolinio mokymo klasėje vyko elektrikų konkursas. Konkurso tikslas
– pagilinti specialybės teorines ir praktines žinias.
Konkurse dalyvavo elektromontuotojų specialybės III kurso EM-25
grupės ir II kurso EM-35 grupės mokiniai, kurie susibūrė į keturias komandas po du mokinius. Pirma konkurso dalis buvo teorinė – komandos kompiuteriu sprendė testą „Ką žinome apie elektrą?“ Kiekvienam klausimui
atsakyti buvo skirta tik 1 minutė. Antra konkurso dalis – praktinė. Komandos turėjo sumontuoti maketą, kad galėtų atlikti užduotį, dalyviai turėjo
pasirinkti reikalingus elektros įrenginius bei įtaisus. Pagrindinis užduoties
vertinimo kriterijus – atlikto darbo kokybė – elektros įrenginiai ir įtaisai
turėjo būti visiškai sukomplektuoti, kompaktiškai išdėstyti, jungiamieji
laidai racionaliai išvedžioti, laidų sujungimo vietose turėjo būti kokybiška
ir patikima kontaktinė jungtis.
Vertinimo komisijos pirmininkas – Šiaulių valstybinės kolegijos elektros inžinerijos katedros vedėjas Marius Kernagis, komisijos nariai – profesijos vyr. mokytoja Daina Žukauskienė ir profesijos mokytojas Mindaugas
Jonauskis. Konkurse dalyvavo statybos profesinio mokymo skyriaus vedėjas Dangiras Gurauskas.
Pirmąją vietą laimėjo EM-35 grupės komanda – Valdas Mickus ir Armandas Vitkevičius. Kita tos pačios grupės komanda – Deividas Adomavičius ir Mantas Tenys užėmė trečią vietą. Antra ir ketvirta vietos atiteko EM
-25 grupės komandoms - Martynas Serapinas ir Arminas Požanovskij bei
Ovidijus Bružas ir Gintautas Tupikas. Komandos buvo apdovanotos diplomais ir dovanelėmis.
Mindaugas Jonauskis, profesijos mokytojas

Mokytojų ekskursija į Estiją
Ugdymo plėtotės centras mokytojus
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“ ir jį nufilmuoti.
Mažeikių politechnikos mokyklos mokytojų šokių komanda dalyvavo konkurse ir
užėmė prizinę vietą bei laimėjo kelionę į
Estiją. Į dviejų dienų kelionę vyko šokių
mokytojas Robertas Žlibinas, anglų kalbos
mokytoja Regina Jonikaitė ir profesijos mokytojai - Asta Rimkienė, Vilma Ramanaus-

kienė, Vaidas Andrijaitis.
Sausio 16 dieną mūsų mokyklos komanda ir dar šešios mokytojų komandos iš kitų
Lietuvos miestų vykome į Tartu – antrą pagal dydį Estijos miestą, kuris laikomas šalies
intelektualų ir kultūros centru. Jame yra seniausias Estijos universitetas. Aplankėme
AHHA mokslo centrą: turėjome galimybę
„pakilti į kosmosą“ planetariume arba stebė-

ti, kaip iš kiaušinio išsirita tikras viščiukas,
pamatėme ir išbandėm įvairiausius išradimus, trumpam tapome gydytojais–anatomais
ir atlikome akies operaciją.
Antrąją dieną lankėmės Taline, klaidžiojome painiomis senamiesčio gatvelėmis,
pasigrožėjome miestu nuo Aukštutinės ir
Žemutinės panoraminių aikštelių, apžiūrėjome „Storosios Margaritos" bokštą, Ilgojo
Hermano ir „Žvilgsnio į tvirtovę" bokštus,
Rotušės aikštės ansamblį, dailininkų gatvę,
miesto gynybinę sieną.
Vaidas Andrijaitis,
popamokinės veiklos organizatorius
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Užgavėnių šventė
Senosios Užgavėnių tradicijos prisimintos ir Mažeikių
politechnikos mokykloje. Per ilgąją pertrauką mokyklos kiemelyje šurmuliavo persirengėliai ir kvietė mokyklos bendruomenę vyti iš kiemo žiemą.
Pagrindiniai šventės personažai buvo Kanapinis (Dainora
Mačienė, AO-40 gr.) ir Lašininis (popamokinės veiklos organizatorius Vaidas Andrijaitis). Lašininis kvietė visus valgyti
kuo daugiau skanių blynų ir užsigerti juos arbata arba kakava.
Mokiniai ir mokytojai galėjo išbandyti savo jėgas Kanapinio

ir Lašinio suorganizuotose varžytuvėse – kovoje su maišais,
virvės traukimo rungtyje.
Taip pat netrūko ir kitų Užgavėnių personažų: daktarų, čigonų
ir žydų (AO-40 grupės mokiniai). Visi linksminosi ir stengėsi
kuo triukšmingiau išvaryti žiemą.
Lašininio ir Kanapinio kovą laimėjo Kanapinis, tad Lašininis
prašė paskelbti paliaubas ir pasiūlė susitikti kitais metais.
Visi apsidžiaugė išvarę Lašininį, Kanapinis kvietė sumesti
visas negandas, nelaimes į laužą ir uždegė nelabosios žiemos
dvasią – Morę.
Vaidas Andrijaitis, popamokinės veikos organizatorius

Valentino šventė
Vasario 12 dieną per pietų pertrauką mokyklos fojė atidarytas
raudona spalva išpuoštas šventinis kiemelis, kuriame įsikūrė būrimo
salonas „Meilės guru“, Amūro kioskelis, veikė Kupidono loterija.
Būrėja visiems siūlėsi kortomis išburti meilės ateitį. Mokiniai pre-
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kiavo valgykloje iškeptais širdelės formos saldumynais, daugelis
dalyvavo loterijoje be pralaimėjimo, kurios pagrindinis prizas –
kvietimas į vieną iš miesto kavinių. Prie šventinės Valentino foto
sienos fotografavosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Šventinės
dienos nuotaiką sukurti padėjo lyrinės meilės dainos, vaikinų atliekamas smagus šokis.
„Žvilgsnio“ informacija
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