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Pirmoji į sceną buvo pakviesta
Mažeikių politechnikos mokykloje –
komisijos
pirmininkė Genovaita
trečiasis tarptautinis dainų
Jomantienė. Jos vadovaujamas
festivalis „Muzika sielai 2016“
ansamblis „Gijundra“ atliko gražų
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Mažeikių politechnikos mokykla jau
trečią kartą organizuoja tarptautinį muzikos
festivalį „Muzika sielai“.
„Muzika – tai sielos veidrodis. Pabūkime kartu, paklausykime melodijų, kurios
atpalaiduoja mūsų sielas nuo kasdieninių
rūpesčių, įtemptų darbų“,- tokiais žodžiais
festivalį pradėjo jo organizatorė ir vedėja
Angelė Kontenienė.
„Mūsų festivalis ir vėl vyksta alyvoms
žydint. Dar šiandien menu praėjusių metų

romansą apie meilę, akordeonu
akompanavo pati pirmininkė. Smagiai nuskambėjo komisijos nario Remigijaus Kudlos atliekama daina „Vakarėja“.
Po to pasirodė festivalio dalyviai. Po
kiekvieno pasirodymo savo komentarus
išsakė komisija.
Svečiai iš Mažeikių rajono darželio
„Giliukas“ (vadovės Natalija Burbienė ir
Asta Tamulienė) atliko linksmą vaikišką
„Juokų dainą“. Komisija pagyrė mažąją
solistę Viltę už puikų dainavimą ir jos palai-

festivalį, kuris paliko pačius gražiausius
prisiminimus. Muzika nuplauna kasdieninio
gyvenimo dulkes nuo sielos“, - šiltai lietuvių ir latvių kalbomis visus festivalio dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Vida
Lumpickienė. „Lai metai plauks kaip vanduo, bus pavasariai, bus ir ruduo. Mažoj
kertelėj širdies, lai alyvos, alyvos, alyvos
žydės“, - uždainavo direktorė ir palinkėjo
visiems malonaus klausymo.
Festivalio dalyvius vertino autoritetinga
komisija: pirmininkė – Mažeikių kultūros
centro muzikos vadovė Genovaita Jomantienė, nariai – Mažeikių rajono Šerkšnėnų
kultūros centro direktorius Remigijus Kudla
ir Mažeikių moksleivių namų muzikos mokytoja Laimutė Gelžinienė.
Renginio globėja – mokyklos direktorė
– ir kolektyvų vadovai uždegė sielos ugnelę.
Šiemet komisijos nariams buvo mestas
iššūkis. Jie turėjo pradėti koncertą.

kymo grupę – jaunąsias šokėjas.
Tiek darželio „Giliukas“ atstovai, tiek
mūsų artimi kaimynai iš Latvijos jau ne
pirmą kartą dalyvauja festivalyje.
Ansamblis iš Saldus technikumo
(vadovė Agnesė Stepanova) padainavo dvi
dainas latviškai ir komisiją sužavėjo tuo,
kad nepamiršta liaudies dainų. Visiems patiko ansamblio solisto Laurio atliekamos dainos, kurių vieną jis padainavo angliškai, o
kitą – savo gimtąja kalba pritardamas gitara.
Komisija išskyrė šį jaunuolį kaip labai gabų, originalų, talentingą ir perspektyvų dainininką.
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Viekšnių skyriaus kolektyvas (vadovai Algirdas Urnikis ir Milda Tenienė) atliko nuotaikingą dainą „Lauk manęs“ ir buvo pagirti, kad neužmiršta senų žinomų dainų. Puikiu balso tembru ir įtaigiu atlikimu sužavėjo
solistė Marija, kuri atliko kūrinį „Kai vėl
ledai išplauks“.

Aplodismentai lydėjo festivalio naujokų
iš Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro pasirodymą (vadovė Emilija Zakarkaitė). Jovitos ir Tomo duetas atliko dvi
dainas ‚Pasakų šalis“ ir „Vernisažas“. Komisija dėkojo už jausmingas dainas ir džiaugėsi, kad duetas labai stengiasi ir noriai
dirba.
Vėliau pasirodė festivalio šeimininkai –
Mažeikių politechnikos mokyklos dalyviai.
Merginų trio kartu su vadove Natalija Burbiene atliko dvi dainas „Šitokį rytą“ ir
„Aleliuja“. Komisija jas pagyrė už gražų,
sudėtingą repertuarą ir džiaugėsi, kad dainos buvo atliktos kartu su vadove.
Dar vienas kolektyvas, vadovaujamas
Gedimino Kontvainio, atliko dainas „Pas
tave“ ir „Aukso žuvis“ ir sužavėjo komisiją
ir žiūrovus muzikalumu, nuoširdumu, žemaičių tarme nuskambėjusia daina ir sulaukė daug pagyrų.
Kol komisija suvedinėjo rezultatus, susirinkusiems dainavo apeigų ir švenčių organizatoriaus specialybės AO-40 gr. mokiniai
Jolanta Kriaučiūnienė, kuri padėjo vesti
renginį, ir Gediminas Kontvainis.
Koncerto pabaigoje buvo paskelbtos
nominacijos ir įteikti apdovanojimai.
Svečiai iš Saldus profesinės mokyklos
laimėjo originaliausio kolektyvo nominaciją, o solistas Lauris buvo apdovanotas nominacija už tautiškumo puoselėjimą.
Stilingiausio kolektyvo nominaciją pelnė duetas iš Radviliškio technologijų ir
verslo mokymo centro.
Už žaismingą sceninį įvaizdį apdovanoti
mažieji artistai iš darželio „Giliukas“.
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Viekšnių skyriaus dainininkams įteikta nominacija už dainos estetiką ir sceninį įvaizdį.
Mažeikių politechnikos mokyklos kolektyvai buvo apdovanoti jausmingiausios
dainos ir žiūrovų simpatijos nominacijomis.
Specialus prizas buvo įteiktas jaunajai
solistei Jelenai.
Mokyklos direktorė Vida Lumpickienė
visiems padėkojo už gerą nuotaiką, meilę
muzikai ir puoselėja viltį susitikti kitąmet.
Koncerto pabaigoje nuskambėjo festivalio dalyvių ir vadovų atliekama daina
„Mūsų dienos kaip šventė“.
B. Butnoriutė,
„Žvilgsnio“ korespondentė
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Dalyvavome akcijoje prieš smurtą
„Mes dar nežinome, koks galėtų būti pasaulis, jei vaikai augtų nepatirdami prievartos, smurto, pažeminimo,
jeigu suaugusieji gerbtų ir elgtųsi su jais kaip su svarbiais žmonėmis (Alice Miller)“.
Kasmet Lietuvoje skelbiama akcija „Gegužė – mėnuo
be smurto prieš vaikus“. Mažeikių rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis jau antrus metus netradiciškai įsijungia į šią respublikinę akciją: mokyklos gamina plakatus
„Vaikai – gyvenimo gėlės“, kuriais papuošiamos miesto
viešojo transporto stotelės. Šios veiklos tikslas – atkreipti
visuomenės dėmesį į šeimą, tėvų dėmesį – į savo vaikus,
propaguoti laimingos vaikystės idėją.
Mažeikių politechnikos mokyklos interjero apipavidalintojų specialybės mokiniai ir profesijos vyr. mokytoja
Asta Rimkienė sukūrė plakatą „Už išpildytas vaikų svajones“, kuris puošia viešojo transporto autobuso stotelę Ventos gatvėje, netoli mūsų mokyklos.
Ineta Grinkevičienė, vyr. socialinė pedagogė

Lietuvos avangardinio meno festivalis
„Aš kitoks“

iniciatyva graži idėja virto stilizuotu mini spektakliu, kuriam abejingų nebuvo. Pasirodymas „Veidrodžių šalyje“ įvertintas garbinga antrąja vieta. Didžiuojamės mini spektaklio personažais - Ineta
Skurvydaite (AP-49 gr.), Domante Ostrauskaite (AP-49 gr.), Rosita Kaubryte (AP-49
gr.), Gintare Lukošiūte (AP-36 gr.), Akvile
Pocyte (PV-48 gr.), Santa Druskinyte (PV-48
gr.) ir anglų kalbos mokytoja Regina Jonikaite. Mokinės virto veidrodžių karalystės gražuolėmis, o mokytoja – tos karalystės valdove
– karaliene.
Dėkojame AO-53 gr. mokinėms Deimantei
Bakstytei, Ritai Šakytei, Raimondai Butienei,
Redai Sukačevskei, AP-26 gr. mokinėms Viktorijai Novikovaitei, Justinai Jotkaitei už pagalbą kuriant kostiumus, EM-35 gr. mokiniui
Algimantui Končiui – už muzikos takelį, mokytojui Vaidui Andrijaičiui – už režisūrinius
sprendimus, mokytojui Gintautui Budreckiui
– už pagalbą gaminant dekoracijas.
Asta Rimkienė,
interjero apipavidalintojų profesijos
vyr. mokytoja

Balandžio 29 dieną Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje vyko respublikinis avangardinio
meno festivalis „Aš kitoks“. Renginys išsiskyrė
dalyvių gausa – žiūrovams ir komisijai pademonstruoti net 28 pasirodymai.
Renginio tikslas – skatinti jaunimo domėjimąsi
alternatyvios mados naujovėmis, ugdyti mokinių
estetinius jausmus, individualumą, gebėjimą pastebėti ir vertinti grožį bei originalumą, skatinti mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą, laisvalaikio
užimtumą.
Mokyklos komanda nusprendė festivaliui paruošti mini avangardinį spektaklį. Buvo generuojamos idėjos, pateikimo ir išpildymo galimybės. Interjero apipavidalintojai su mokytoja Asta Rimkiene
kūrė rūbus iš popieriaus, šokių mokytojas Robertas
Žlibinas – choreografiją, elektromontuotojų profesijos mokytojas Mindaugas Jonauskis – apšvietimą,
statybininkų profesijos mokytojas Domininkas Niūniava – stovus veidrodžiams. Šaunios komandos
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Suvirintojų stažuotė Vokietijoje
2016 m. balandžio mėnesį Mažeikių politechnikos mokyklos moksleiviai dalyvavo stažuotėje Vokietijoje pagal
Erasmus+ mobilumo programos projektą „Inžinerijos srities
specialistai - ekonomikos variklis“ Nr. 2014-1-LT01-KA102
-000142, administruojamą Visagino technologijos ir verslo
profesinio mokymo centro. VTVPMC suvirinimo profesijos
antro kurso moksleiviai Dovydas Kukštas ir Martynas Knita
dalyvavo trijų savaičių trukmės stažuotėje Hamburge
(Vokietija).
Stažuotės metu projekto dalyviai atliko praktiką įvairiose
įmonėse, pagerino savo praktinius profesinius įgūdžius bei
įgijo specifinių profesinių kompetencijų. Dovydas Kukštas
atliko praktiką „Knapwerth“ įmonėje, kuri atlieka remonto,
šaltkalvystės bei suvirinimo darbus. Dovydas atliko pagalbinio darbuotuojo pareigas, tad jam teko paruošti metalą suvirinimui, jį apdirbti. Taip pat priimti iškvietimus bei važiuoti su kitais darbuotuojais į objektus atlikti tam tikrus darbus pagal užsakymus, suplanuotus
viršininko bei užsakovų. Martynas Knita dirbo įmonėje „VIDOBE Stahlbau & Schweißtechnik GmbH“, užsiimančia tiltų, pramoninių
konteinerių gamyba ir dirbančia pagal privačių klientų užsakymus. Jis buvo tarsi suvirintojo „dešinioji ranka“. Martynas atliko įvairius
suvirinimo ir metalo paruošimo darbus, naudojant pusautomatį, TIG suvirinimo aparatą bei įvairias lenkimo, gręžimo stakles. Mokinys
įgavo praktinių ir teorinių žinių, išmoko dirbti įvairiomis staklėmis ir suvirinimo aparatais.
Hamburge mokiniai gyveno apartamentuose po 2 kambaryje, maistas jiems taip pat buvo užsakytas.
Stažuotė moksleiviams buvo visapusiškai naudinga, nes leido ne tik įgyti profesinių žinių, bet ir pagerinti savo anglų, vokiečių kalbos žinias bei susipažinti su Vokietija. Kultūrinė programa buvo įvairi: turas mieste, lankant įžymiausias Hamburgo vietas, plaukimas
laivu Hamburgo uoste, lankymasis Miniatiur Wunderland pasaulinio garso muziejuje, itališkų ledų degustavimas ledainėje "Italiana",
taip pat buvo organizuota ir laisvalaikio programa (lankymasis baseine, sporto klube).
Mokiniai gavo Europass mobilumo sertifikatus, todėl jų įgytos kompetencijos pripažįstamos visoje Europos Sąjungoje. Šį projektą
finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.
Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos
naudojimą.
Dovydas Kukštas, projekto dalyvis, SED-38 grupės mokinys
Martynas Knita, projekto dalyvis, SED-38 grupės mokinys

Dalyvavome akcijoje
„Darom 2016“
Mūsų mokyklos mokiniai ir
mokytojai dalyvavo kasmetinėje aplinkos švarinimo akcijoje
„Darom 2016“. Tvarkėme aplinką ne tik aplink mokyklą,
bet ir už jos ribų - nuo Skuodo
gatvės iki Ventos tilto, pagal
Melioratorių parkelį. Talkininkams buvo išdalinti specialūs
trijų rūšių maišai. Maišus su
surinktomis šiukšlėmis jie sudėjo išvežimo punktuose ar prie atliekų konteinerių.
Nebūtina akcijos „Darom“ sieti vien su atliekų rinkimu. Nutarėme prie mokyklos bendrabučio patys įrengti krepšinio aikštelę.

Paroda Mažeikių muziejuje
Mažeikių rajono technologijų mokytojų metodinis būrelis pakvietė mūsų mokyklos mokinius bei mokytojus dalyvauti kūrybinių darbų parodoje „Parskridus gandrams“, kuri veikia Mažeikių
muziejuje. Joje savo darbus eksponuoja rajono technologijų mokytojai ir mokiniai. Mūsų mokyklai atstovauja profesijos mokytojai:
Asta Perminienė, Asta Rimkienė, Antanas Kupstys, Romas Špokauskas, Gintautas Budreckis ir Domininkas Niūniava. Profesijos
mokytojai parodai pristatė vitražinę kompoziciją, metalo suvirinimo darbą, tapytų darbų širmą, medines kėdes. Taip pat parodoje

eksponuojamos SED-38 gr. mokinio Arūno Jablonskio, SED-28
gr. mokinių Artūro Paplausko ir Luko Pociaus iš metalo pagamintos žvakidės bei AP-26 gr. mokinių Rimantės Telšinskienės, Viktorijos Novikovaitės ir Ievos Jankauskaitės dekoruotos įvairia technika kėdės. Parodos atidaryme kartu su profesijos mokytojais dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė. Mažeikių
muziejaus direktorius Vaidotas Balzeris įteikė padėkos raštus už
moksleivių parengimą ir dalyvavimą parodoje.
„Žvilgsnio“ korespondentė B. Butnoriutė
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Modulinio mokymo ir dalykinių
kompetencijų tobulinimas
Tenerifėje
2016 m. balandžio 24-30 dienomis Mažeikių politechnikos mokyklos direktorė Vida
Lumpickienė ir Viekšnių skyriaus profesijos vyr. mokytoja Elena Tamošauskienė
dalyvavo VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos administruojamo Erasmus+ programos projekto vizite Tenerifėje. Taip pat
kartu į Tenerifę vyko trys VšĮ Kuršėnų
politechnikos mokyklos ir dvi Šiaulių profesinio rengimo centro atstovės.
Vizito tikslas – kelti pirminį profesinį mokymą organizuojančių ir vykdančių asmenų
kvalifikaciją, tobulinti vadybines, dalykines, IT naudojimo kompetencijas, siekiant
suteikti naujų impulsų profesinio mokymo
kokybei gerinti savo organizacijoje.
Projekto dalyviai lankėsi Tenerifės profesinėse mokymo įstaigose ir susipažino su
profesinio mokymo metodika, vykdomomis mokymo programomis, moduliniu mokymu, inovatyviais mokymo metodais,
naudojamomis mokymo priemonėmis, kurios taikomos skirtingų gebėjimų mokiniams, stebėjo darbo procesą mokomojoje
virtuvėje, mokomajame bare, lankytojų
aptarnavimo salėje ir kitas ugdymo(si)
veiklas, diskutavo apie mokymo taikymą, jo naudą mokiniui, kitus privalumus. Profesinių įstaigų vadovai supažindino su mokymo bazėmis, modulinio mokymo programomis, kita metodine medžiaga.
Mokymas profesinėse mokyklose yra finansuojamas valstybės. Mokiniai, baigę maisto ruošimo ir aptarnavimo sferos specialybes, 100
procentų įdarbinami maitinimo įmonėse ir viešbučiuose.
Projekto partnerio - International Educational College TEMIS, Ispanija - organizacijos vadovė organizuotų seminarų metu supažindino
su Tenerifės švietimo sistema, darbo su rizikos grupėmis specifika Tenerifės švietimo sistemoje.
Po vizito projekto dalyviai parengs naujas neformaliojo profesinio mokymo programas arba modulius, pagal kuriuos bus vykdomas
mokymas kitais mokslo metais.
Stažuotės metu dalyviai turėjo įspūdingą kultūrinę programą, kurios metu susipažino su Tenerifės visuomenės tradicijomis, rankdarbiais, muziejais, folkloriniais ansambliais, istorinėmis vietovėmis, jaukiu senamiesčiu, vulkaninio juodo ir iš Sacharos smėlio suformuotais paplūdimiais, vešlia gamta šiaurinėje salos dalyje bei lankomiausiu objektu visoje Tenerifės
saloje – Nacionaliniu Teidės parku ir jo pasididžiavimu
Teide – trečiu pagal dydį ugnikalniu pasaulyje. Mineralų
nudažytos įvairių formų uolos, sustingusios lavos upės,
dykumų horizontai primena Marso ar Mėnulio paviršių.
Stažuotės dalyviai gavo Europass dokumentus bei priimančiosios įstaigos sertifikatus.
Parengta pagal VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos
informaciją.
Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja Švietimo
mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis
pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija
negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos
informacijos naudojimą.
Vida Lumpickienė,
Mažeikių politechnikos mokyklos direktorė
Elena Tamošauskienė, profesijos vyr. mokytoja
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