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Balandžio 13 dieną mokykloje vyko renginys „Atvirų durų diena – prisimatuok
specialybę“.
Šiais metais specialybes prisimatavo 123 mokiniai iš įvairių
mokyklų: Tirkšlių J. Vaitkaus Kazimieraičio, Krakių, Ruzgų,
Senamiesčio, Pavasario, Kalnėnų, Telšių „Atžalyno“, Balėnų
pagrindinių mokyklų. Taip pat atvyko mokinių ir iš gimnazijų –
Mažeikių Gabijos gimnazijos, Skuodo Pranciškaus Žadeikio.
Renginį pradėjo mokyklos šokių kolektyvas (vadovas R.
Žlibinas). Visus dalyvius, atvykusius į mokyklą, pasveikino mokyklos direktorė Vida Lumpickienė. Ugdymo karjerai koordinatorius Vaidas Andrijaitis papasakojo apie mokyklą ir profesinio
mokymo privalumus. Vėliau visi dalyviai galėjo gyvai susipažinti su specialybėmis, pasigaminti įvairių aksesuarų, atlikti bandymus, pasidomėti karjeros galimybėmis bei tarptautinėmis stažuotėmis.
Atvirų durų dienos baigiamasis koncertas vyko aktų salėje.
Jo metu paskelbtas konkurso „Pasidomėk Mažeikių politechnikos mokykloje rengiamomis specialybėmis ir laimėk“ nugalėtojas. Pagrindinį prizą – planšetinį kompiuterį – laimėjo Mažeikių
Kalnėnų pagrindinės mokyklos mokinė Iginta Šimkutė.

„Šauniausias apdailininkas 2016“
Balandžio 7 dieną Kėdainių profesinio
rengimo centre vyko nacionalinis profesinio
meistriškumo konkursas „Šauniausias apdailininkas 2016“, kuriame dalyvavo mūsų mokyklos AS-34 grupės mokiniai Valdas Bučius ir Modestas Galdikas. Mokinius lydėjo
sėkmė, jie laimėjo trečiąją vietą. Konkursui
mokinius ruošė profesijos vyr. mokytoja
Vilma Ramanauskienė.

Konkurse rungėsi
devyniolika komandų, deleguotų iš
apdailininko specialybę ruošiančių šalies profesinio mokymo įstaigų. Konkursą
organizavo
Lietuvos Švietimo ir
mokslo ministerija
kartu su Kėdainių
profesinio rengimo
centru.
Konkurso
globėja – Švietimo
ir mokslo ministrė
Audronė Pitrėnienė.
Konkurso užduotis
– pagal pateiktą
schemą dekoratyviniu tinku nutinkuoti
15 kvadratinių metrų paviršiaus. Konkurso dalyviai užduotį atliko ant Kėdainių
profesinio rengimo centro koridorių sienų.
Kol mokiniai atliko konkursines užduotis,
mokytojams
vyko
seminaras
„Produktyvaus mokymo(si) metodas profesiniame mokyme“, po kurio mokytojai galėjo
susipažinti su Kėdainių miesto istorija bei
pasigrožėti senamiesčiu.
Jaunųjų apdailininkų darbą vertino kompetentinga komisija, sudaryta iš statybos ir
verslo įmonių atstovų. Ji atidžiai stebėjo

darbo procesą: skiedinio sluoksnio užtepimą,
rašto vienodumą, kampų apdailą, medžiagų
ekonomiją ir kt. Vertinimo komisija skyrė
dvi trečiąsias vietas, kurias laimėjo Joniškio
žemės ūkio mokyklos ir Mažeikių politechnikos mokyklos mokinių komandos. Antroji
vieta atiteko Marijampolės profesinio rengimo centro komandai, o konkurso nugalėtojais pripažinti Kėdainių profesinio rengimo
centro mokiniai. Prizinių vietų laimėtojai
buvo apdovanoti Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės padėkos raštais,
nugalėtojų taurėmis bei vertingomis konkurso rėmėjų dovanomis. Konkurso nugalėtojų
profesijos mokytojams įteiktos Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus Tado Tamošiūno padėkos ir atminimo dovanos už puikų mokinių parengimą
profesinio
meistriškumo
konkursui
„Šauniausias apdailininkas 2016“.
Konkursas – tai puiki proga stiprinti profesinių mokyklų, socialinių partnerių, mokinių ir mokytojų tarpusavio bendravimą, ugdyti mokinių profesinį meistriškumą, kelti
profesinio mokymo(si) prestižą.
Atlikdami konkurso užduotį, Modestas ir
Valdas demonstravo savo sumanumą, profesinį pasiruošimą ir meistriškumą, tarpusavio
bendradarbiavimą, dirbo sparčiai ir sutartinai. Šaunuoliai!
Vilma Ramanauskienė,
profesijos vyr. mokytoja
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Bronislava Butnoriutė, „Žvilgsnio” korespondentė
Keturis mėnesius mokykloje vyko
protų mūšis „Pamatuok savo žinias“. Renginį organizavo būrelių
„Įdomioji geografija“ ir „Saugi
aplinka“ vadovės Snieguolė Kiškėnienė ir Svetlana Kuzmickytė.
Trijuose turuose kovėsi I ir II kurso grupių komandos. Iš viso dalyvavo 11 komandų. Finale susitiko
geriausi. Tai suvirintojų grupės –
SED-37, SED-38 ir SED-46.
Kovo 31 dieną vyko finalas, skirtas Žemės dienai. Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė pasidžiaugė finalo dalyviais, palinkėjo gerai praleisti laiką
ir įgyti naujų žinių. Finalo dalyviai
turėjo atsakyti į 12 klausimų. Visi
jie buvo susieti su gamta – augalais, gyvūnais, upėmis, gamtos
reiškiniais, žymiomis vietovėmis.
Klausimai nebuvo lengvi. Atsakymams buvo skirta tik 1 minutė. Atsakymus į pateiktus klausimus vertino profesijos mokytoja Angelė Kontenienė. Į tradicinį visų turų
klausimą „Kas paslėpta dėžėje?“ teisingai atsakė visi dalyviai. Finalo laimėtojai – pirmo kurso SED-46 grupės komanda. Tik vienu tašku
nuo jų atsiliko SED-37, dviem taškais – SED-38 grupės komandos.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pasveikino pačią protingiausią mokyklos komandą ir įteikė padėkos raštą. Visi finalo dalyviai buvo
apdovanoti kvietimais papietauti mokyklos valgykloje.
Renginio organizatorės džiaugėsi protų mūšio dalyvių aktyvumu, žiniomis.

Mūsų mokyklos aplinkos apsaugos darbuotojų specialybės profesijos mokytojos dalyvavo Kauno
mechanikos mokykloje vykusioje respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje-seminare
„Aplinkosauginio ugdymo prioritetai: pedagoginė ir visuomeninė perspektyvos“. Buvo kalbama
apie aplinkos apsaugą, aplinkosauginį ugdymą, gamtosaugines programas mokyklose, darnią
aplinką.
Konferencijos metu veikė mokinių fotografijos ir kūrybos darbų ekologine tematika paroda. Fotografijos parodoje-konkurse „Padėkime Žemei – padėsime sau“ dalyvavo ir mūsų mokyklos
aplinkos apsaugos darbuotojų specialybės AAD-51 gr. mokinė Jurgita Anglickė. Konkursui ji
pristatė 4 fotonuotraukas. Jurgitai buvo įteiktas padėkos sertifikatas ir dovanėlė.

Mokyklos statybos profesinio mokymo skyriaus vedėjas Dangiras Gurauskas,
profesijos mokytojai Vilma Ramanauskienė, Asta Rimkienė, Regina Ažukienė,
Bronislava Butnoriutė, Mindaugas Jonauskis vyko į Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vykusią Tarptautinę statybų verslo
parodą, kurioje šiemet buvo pristatomos 3
parodos: „Individuali statyba 2016“,
„Inter Deco 2016“ ir „Mano sodas 2016“.
Tai tarptautinis renginys, pristatantis naujausias statybų pramonės tendencijas,
siūlantis naujausius ir pažangiausius statybų sprendimus. Parodos šūkis – „Daugiau
nei statybos!“. Išgirdome informaciją
apie pačias naujausias architektūros ir
interjero dizaino tendencijas, susipažinome su statybos aktualijomis, naujausiomis
statybinėmis medžiagomis, paslaugomis ir
galimybėmis, apšvietimo įrenginiais, interjero apšvietimo naujovėmis, individualių gyvenamųjų namų nuotekų valymo
įrenginiais, turėjome progos pabendrauti
su specialistais.
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Kovo 14–20 dienomis Lietuvoje vyko
„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“.
Respublikinę akciją jau septintus metus
inicijuoja pagalbos vaikams ir paaugliams

pyragas“. Visą savaitę mokiniams buvo
siūloma dalyvauti edukacinėje programoje
„Mokausi iš kino“. Tiesa, norinčių dalyvauti
atsirado nedaug. Penktadienį mokyklos in-

tarnyba „Vaikų linija“. Mūsų mokykla kasmet įsijungia į šią prasmingą akciją. Norime
palaikyti kilnius renginio tikslus: kurti saugesnę aplinką ne tik ugdymo įstaigose, bet ir
suaugusių žmonių gyvenime, atkreipti dėmesį į problemos svarbą bei šviesti visuomenę.
Šią savaitę kiekvieną dieną organizavome tam tikras veiklas. Pirmadienį išleidome
stendus ir mokyklos bendruomenei priminėme svarbiausią informaciją apie patyčių
prevenciją ir pagalbos nuskriaustiesiems
galimybes. Tą pačią dieną Viekšnių skyriaus mokiniai su auklėtojais dalyvavo bendroje grupių valandėlėje „Draugystės priešas – patyčios“. Tokia pat bendra grupių
valandėlė Mažeikių PM mokiniams organizuota ketvirtadienį. Antradienį skelbėme
akciją „Dovanoju Tau šypseną“. Trečiadienį
organizavome paramos mugę „Draugystės

focentre buvo demonstruojama prevencinė
medžiaga apie patyčias, parodyta nemažai
Lietuvos žymių žmonių nuomonių apie tai,
kaip jie vertina šią problemą. Demonstruojama video medžiaga buvo įdomi ir aktuali
mokiniams.
Šiais metais pagrindinis „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ akcentas mūsų mokykloje buvo draugystė. Atskirai vertėtų
paminėti paramos mugę „Draugystės pyragas“. Tai renginys, kurį organizavo mokyklos Vaiko gerovės komisija. Kvietėme dalyvauti visą mokyklos bendruomenę. Esame
labai dėkingi, kad ir mokiniai, ir mokytojai,
ir kiti darbuotojai aktyviai dalyvavo. Mokiniai ir kai kurie mokytojai kepė pyragus,
virė arbatą ir prekiavo skanumynais. Kam
nepavyko iškepti pyragų – aktyviai dalyvavo mugėje, negailėjo eurų ir aktyviai pirko
skanėstus. Taip išreiškė paramą ir prekiau-

Svarsčių kilnojimo ir virvės traukimo varžybos
Kovo 15 d. Šiauliuose vyko regiono profesinių mokyklų svarsčių kilnojimo ir virvės
traukimo varžybos.
Svarsčių kilnojimo varžybose mūsų mokyklos komanda laimėjo II vietą.
Atskirose svorio kategorijose pirmąsias vietas užėmė AP-49 grupės mokinys Rimas
Daubaris (iki 73 kg), AS-34 grupės mokinys Valdas Bučius (iki 85 kg.) ir SED-37 grupės
mokinys Marius Kalinauskas (iki 105 kg.).
Antrąsias vietas užėmė SED-27 gr. mokinys Manatas Lalas (iki 95 kg.), SED-37 grupės mokinys Ernestas Lukošius (iki 105 kg.) ir Viekšnių skyriaus SKO-62 grupės mokinys Laurynas Bučys (virš 105 kg).
Virvės traukimo rungtyje mūsų mokyklos komanda laimėjo penktą vietą.
Sveikiname prizininkus.
Kūno kultūros mokytojos

tojams, ir organizatoriams bei palaikė pačią
renginio idėją.
Tai jau trečia paramos mugė mūsų mokykloje, tačiau pirmoji „Draugystės pyrago“ mugė. Tikiuosi, kad tai taps tradiciniu
mokyklos renginiu, nes jo idėja yra labai
prasminga – nemokamai pamaitinti mokinius, kurių tėveliai negali įduoti maistpinigių. Renginio metu surinkome aštuoniasdešimt keturis eurus, o kai kurioms grupėms
papildomai prisidėjus – viršijome ir devyniasdešimt. Iš šių pinigėlių nupirksime apie
šimtą aštuoniasdešimt porcijų pietų mūsų
mokiniams. Tai be galo džiugina širdį. Ir
labai norisi padėkoti tiems, kurie prisidėjo,
kad šis renginys pavyktų – tai paramos mugės „Draugystės pyragas“ dalyviai, prekiautojai bei parėmusieji finansiškai: AS-45,
EM-47, PV- 48, AP-49, AO-53, AS-34, EM
-35,
AP-36, SED-38, PV-39, AO-40 grupių mokiniai. Ačiū šių grupių mokiniams ir ypač
auklėtojoms. Jūsų nuopelnas, kad mokiniai
iškepė net ne po vieną pyragą, patys prekiavo, padėjo organizatoriams. Atskirai dėkoju
mokytojams Vidai Karvauskienei, Angelei
Kontenienei, Vilmai Ramanauskienei, Bronislavai Butnoriutei, Reginai Jonikaitei,
Mindaugui Jonauskiui, Astai Rimkienei,
Birutei Šeštakauskienei, Erikai Pusvaškei,
popamokinės veiklos organizatoriui Vaidui
Andrijaičiui, valgyklos darbuotojoms. Taip
pat dėkoju visiems mokytojams, buhalterijos darbuotojams, valytojoms – kad atėjote,
mus palaikėte, pirkote, negailėjote pinigų.
Ineta Grinkevičienė,
vyr. socialinė pedagogė
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VIZITAS Į PRANCŪZIJĄ PAGAL ERASMUS+
PROGRAMĄ

klasę ir esančius 14 metų amžiaus. Tokio
ugdymo tikslas - parengti jaunuolius profesiškai, suteikiant tam tikrą profesiją darbo
rinkai.
• Bendrojo ir/ar technologinio lavinimo licėjai. Čia priimami mokiniai, baigę keturmečius koledžus. Mokslas
tokiuose licėjuose tęsiasi trejus metus. Stodami į licėjų mokiniai turi
pasirinkti bendrojo ar profesinio rengimo profilį.
Bendrojo bakalauro licėjaus studijos suteikia bendrąjį vidurinįjį parengimą, reikalingą studijoms universitetuose ir
kitose aukštosiose mokyklose. Technologijos bakalauro
diplomas reiškia, kad jį turintis asmuo turi bendrąjį ir šiuolaikinį technologinį vidurinįjį pasiruošimą. Tai pirmas
laiptelis į aukštąsias technikos studijas aukštosiose mokyklose.
Profesinių mokymo įstaigų vidaus politikos lankstumas
pasireiškia mokymo programų įvairove, švietimo sistema
yra pakankamai plati ir mokiniai, ir suaugę turi daug pasirinkimo galimybių. Prancūzijos profesinio mokymo sistema yra tampriai susijusi su įmonėmis bendradarbiavimo
bei savitarpio pagalbos aspektu. Nemažą dalį mokyklų ir
mokymo proceso aprūpinimo naujausiais įrengimais bei
reikalingomis medžiagomis, sudaro tiesioginė įmonių parama.
Mokymas profesinėse mokyklose yra finansuojamas valstybės. Esant ribotoms finansavimo galimybėms, šiame profesinio
mokymo modelyje pirmenybė dažniausiai teikiama aukštesnio lygio
profesinėms kvalifikacijoms. Praktinio mokymo centrai Prancūzijoje besimokantiems teikia pagalbą įsidarbinant: informuoja apie pramonės ir amatų bendroves, padeda profesinio orientavimo klausimais, rengia individualius pokalbius, supažindina su profesijomis,
informuoja apie ieškančias darbuotojų įmones, stebi absolventų įsidarbinimą, rengia stažuotes firmose, firmų pristatymus, konferencijas, atlieka darbo rinkos tyrimus.
Taip pat stažuotės metu turėjome ir įspūdingą kultūrinę programą. Paryžius – meilės, svaiginančios romantikos ir meno miestas,
garsus savo didybe, grožiu ir architektūriniais paminklais. Paryžiuje
gausu parkų, muziejų, architektūrinių paminklų, kuriuos galima
aplankyti visiškai nemokamai. Aplankėme Luvro muziejų, tai buvę
Prancūzijos karalių rūmai Paryžiaus centre tarp dešiniojo Senos
kranto ir Rue de Rivoli, pamatėme Monos Lizos paveikslą, Napoleono III apartamentus. Nuvykome prie Triumfo arkos, tai Paryžiaus
architektūrinis paminklas Eliziejaus laukų vakariniame pakraštyje,
pakilome į Eifelio bokštą, žavėjomės Notre Dame katedra ir Versalio rūmais.
Labai džiaugiamės, kad vizito metu vykdyta veikla atitiko mūsų
poreikius ir lūkesčius, kad mūsų pastangos pamatyti, išmokti ir visa
tai pritaikyti tolesnėje profesinėje veikloje buvo gražiai įvertintos –
gavome Europass dokumentus bei priimančiosios įstaigos sertifikatus. Mobilumo projektai – tai puiki galimybė gilinti žinias ir įgyti
patirties.
Už suteiktą puikią galimybę mokytis ir tobulėti profesinėje veikloje nuoširdžiai dėkojame dotacijos gavėjui VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklai.

Mažeikių politechnikos mokykla 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 EURL ARISTOTE, Prancūzija. Projekto koordinatorius – VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla. Iš mūsų
mokyklos š. m. kovo 13-19 dienomis projekte dalyvavo Viekšnių
skyriaus vedėja Tatjana Kinčinienė ir ekonomikos ir verslo pagrindų
profesijos mokytoja metodininkė Adolfina Grušienė. Taip pat kartu
į Prancūziją 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.
Vizito metu aplankėme pameistrystės centrą Ecole de Travail
ORT, Prancūzijos automechanikų federaciją, mokinių praktikos
atlikimo vietą Carrosserie Lecoq, vieną garsiausių automechanikų
servisų, GARAK privatų licėjų. Susitikome su ANFA profesinės
automobilių federacijos atstovais, kurie dalyvauja švietimo procese.
Susipažinome su Prancūzijos profesinio mokymo sistema, profesinio mokymo įstaigų praktinio mokymo bazėmis, vykdomomis
profesinio mokymo programomis, pameistrystės sistema. Susipažinimas su profesinėmis mokyklomis, praktinio mokymo vietomis bei
Prancūzijos švietimo sistema, suteikė galimybę analizuoti kaip galima panaudoti Prancūzijos profesinio mokymo įstaigų gerąją patirtį
savo mokykloje.
Prancūzijos švietimo tikslas – užtikrinti ugdymo lygybę, demokratiškumą, efektyvumą bei siekti, kad ugdymas atitiktų šiuolaikinės
visuomenės poreikius. Prancūzijos švietimo sistemos išskirtiniai
Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos
bruožai – stipri orientaciją į profesinį mokymą, labai centralizuota fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autorių
požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pasistema.
Analizuojant Prancūzijos vidurinio ugdymo sistemą, reikia iš- teikiamos informacijos naudojimą.
skirti žemesnįjį ir aukštesnįjį vidurinį mokymą. Žemesnysis viduriTatjana Kinčinienė, Mažeikių politechnikos mokyklos
nis ugdymas vyksta koledžuose, aukštesnysis vidurinis – licėjuose.
Viekšnių skyriaus vedėja
Mokslas žemesniajame viduriniame cikle tęsiasi ketverius metus,
Adolfina
Grušienė,
Ekonomikos
ir verslo pagrindų
dalijamas į du etapus po dvejus metus:
profesijos mokytoja metodininkė
• Profesiniai licėjai priima mokinius, baigusius penktąją koledžo
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