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Atostogos - tai pati didžiausia vasaros šventė.
Nesvarbu, kad lyja lietus, svarbiau, kad nereikia ruošti namų darbų.
Žinoma, mokytojams atostogos tiek pat svarbios kaip ir mokiniams, juk reikia gerai pailsėti, kad rugsėjį visi
kartu padėtume mokiniams atrasti kelią mokslo ir žinių pasaulyje.
Linksmos, šiltos, nuotaikingos ir prasmingos vasaros!
Direktorė Vida Lumpickienė

2016 m. Mažeikių politechnikos
mokyklą baigė 258 mokiniai. Iš jų 206 mokiniams įteikti profesinio mokymo diplomai
Politechnikos mokykloje Mažeikiuose, 21
mokiniui dešimtukais įvertintos asmens įgy-

Politechnikos
mokyklos Viekšnių skyrių baigė
52 mokiniai. Keturiems motos kompetencijos (teorijos žinių ir praktinio kiniams asmens įgytos kompetencijos įverdarbo įvertinimas). 23 mokiniai buvo apdo- tintos vien dešimtukais. Padėkos raštai buvo
vanoti padėkos raštais už gerą mokymąsi, įteikti 7 mokiniams.
geriausią specialybės išmanymą, aktyvią
„Žvilgsnio“ informacija
visuomeninę veiklą.
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Mažeikių politechnikos mokyklos
Viekšnių skyriaus mokinys

Birželio 16-ąją Ukmergės rajono Šventupės kaimo gamtos prieglobstyje vyko aštuntasis respublikinis kaimo plėtros profesinio
mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkursas ,,Žemės vaikai 2016“. Pirmą kartą konkursas „Žemės vaikai“
surengtas 1997 metais Dauguose. Žemės dukra ir sūnumi džiaugėmės Rietave, Alantoje, Kudirkos Naumiestyje, Šeduvoje, Kupiškyje. Šiemet į svečius pakvietė Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Konkursą, skirtą žemdirbiškų profesijų mokiniams, kas dveji
metai rengia Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija, Žemės
ūkio ministerija, Žemdirbių mokymo metodikos centras ir Švietimo
ir mokslo ministerija. Konkurso dalyvius pasveikino švietimo ir
mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė, Ukmergės rajono
savivaldybės meras Rolandas Janickas, Lietuvos Respublikos žemės
ūkio viceministras Saulius Gintas Cironka, programos „Leader“ ir
žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė Lina Gumbrevičienė, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos viceprezidentas
Liudas Jonaitis.
„Žemės vaikai“ rengiami siekiant populiarinti žemdirbiškąsias
profesijas, gerinti kaimo jaunuolių profesinį pasirengimą, praktinius
įgūdžius, skatinti jų verslumą, sumanumą, kūrybiškumą, puoselėti
tradicijas ir ugdyti etninę kultūrą, atskleisti jų svarbą asmenybės
formavimui. Konkursas rengiamas dviem etapais: profesijų konkurse išrinkti regionų nugalėtojai, kurie Šventupėje siekė garbingo
„Žemės dukros“ ir „Žemės sūnaus“ vardo.
Į konkurso baigiamąjį etapą pateko Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus technikos priežiūros verslo darbuotojo
specialybės, TP-56 grupės mokinys Modestas Mažrimas, prieš tai
Alantos technologijos ir verslo mokyklos organizuotame respublikiniame konkurse ,,Jaunasis žemės ūkio technikos specialistas 2016“
užėmęs trečiąją vietą. Modestas - darbštus, atsakingas, nuoširdus
mokinys.

Konkursui Modestą ruošė profesijos mokytojas Rimantas
Gureckis.
Šventėje dalyvavo 25 profesinių mokyklų kolektyvai, kurie konkursui paruošė kiemelius, jų pristatymus. Visos konkurse dalyvavusios mokymo įstaigos atsivežė moksleivių sukurtų darbų ir įrengė
savo darbų stendus – kiemelius, kuriuose demonstravo amatų ir
tautinio paveldo gaminius, jų technologijas. Politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus kiemelyje „Viekšnių dvarelis“ buvo galima
pamatyti mokinių kalvystės darbelių, kuriems žinias, įgūdžius, kalvystės paslaptis perduoda profesijos mokytojas, Lietuvos kalvių
kalvis Česlovas Pečetauskas.
Šiais metais konkurse varžėsi 11 merginų ir 11 vaikinų iš įvairių
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų. Jie turėjo parodyti ne tik puikias teorines žinias iš savo gimtojo krašto istorijos, geografijos,
tautosakos, bet ir praktinius įgūdžius. Sukomponuoti puokštę –
praktinė užduotis skirta merginoms, o dalgiu nupjauti žolę – vaikinų
praktinių įgūdžių užduotis. Dalyviai atsivežė savo dalgius, jo plakimui reikalingą įtaisą ir galąstuvą. Konkurso dalyviams buvo paruošti sužymėti laukeliai, kurio numerį dalyviai ištraukė prieš pat užduotį. Pjovimo užduotys – paprastoji ir sankirtinė pradalgė. Užduočiai
atlikti skirta viena valanda.
Vertinimo komisijos sprendimu Žemės sūnumi tapo Mažeikų
politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus mokinys Modestas Mažrimas.
Žemės dukterimi paskelbta Ukmergės technologijų ir verslo
mokyklos mokinė Silvija Stankevičiūtė.
Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus, švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės, žemės
ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės padėkos raštus įteikė bei
dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio
pavaduotojas Rimantas Vaitkus. Nugalėtojai taip pat apdovanoti
kompiuteriais, kuriuos įteikė Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vedėjas Mečislavas Griškevičius. Žemės sūnui įteikta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
ministro Juozo Oleko vėliava.
Mokykla didžiuojasi ir džiaugiasi Modestu, tapusiu Žemės sūnumi 2016.
Vida Lumpickienė, direktorė
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Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti aštuntą kartą
organizuotas tradicinis renginys „Geriausieji 2016“,
jame pagerbti geriausieji mokyklos mokiniai.
Renginio pradžioje parodytas stilizuotas mini spektaklis
„Veidrodžių šalyje“. Spektaklio dalyvės – interjero
apipavidalintojo ir prekybos įmonių vadybininko padėjėjo specialybių mokinės – virto veidrodžių karalystės
gražuolėmis, o anglų kalbos mokytoja Regina Jonikaitė
– tos karalystės valdove-karaliene. Joms rūbus iš popieriaus sukūrė profesijos mokytoja Asta Rimkienė.
Šventės dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Vida
Lumpickienė ir priminė A. Einšteino žodžius: „Diena
be mokslo - tuščiai praleista diena. Tiek daug yra ko
mokytis ir tiek mažai turime tam laiko“. „Mokykloje
yra graži tradicija pagerbti ir apdovanoti puikiai besimokančius, aktyviai dalyvaujančius įvairiose veiklose,
reprezentuojančius mokyklą mokinius. Smagu pasidžiaugti, kad turime gražių, kūrybingų, iniciatyvių jaunuolių. Ačiū, Jūs kuriate pasaulį gražesnį, spalvingesnį
ir turtingesnį“ - kalbėjo direktorė.
Po to vyko iškilmingas geriausiųjų mokinių apdovanojimas. Mokiniai pagerbti už gerą mokymąsi, nepriekaištingą lankomumą, aktyvią visuomeninę veiklą, mokyklos reprezentavimą įvairiuose konkursuose, rajono ir šalies renginiuose. Kasmet renkami ir atskirų
dalykų žinovai – šiemet išrinktas perspektyviausias geografas ir

duetai. Su mokiniais dainavo projektų vadovė ir ekonomikos mokytoja, anglų kalbos mokytoja, elektros įrenginių dalyko mokytojas,
muzikos būrelio vadovė. Smagius muzikinius pasirodymus lydėjo
audringi žiūrovų aplodismentai.
Mokyklos direktorė padėkojo į šventę atvykusiems geriausiųjų mokinių tėvams už rūpestingą vaikų auklėjimą. Tėveliai taip pat buvo

puikias istorijos žinias demonstruojantis mokinys. Šiais metais ap- pakviesti į sceną, jiems įteikta gėlių. Džiugu ir tai, kad kai kurie
dovanoti 29 mokiniai Mažeikiuose ir 21 mokinys Viekšnių skyriuje, tėveliai yra baigę mūsų mokyklą.
jiems įteikti padėkos raštai bei simboliniai marškinėliai su užrašu
Vaidas Andrijaitis,
„MPM Geriausieji 2016“.
popamokinės veiklos organizatorius
Pirmą kartą tradiciniame renginyje pasirodė mokytojų ir mokinių
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Regioninė metodinė
konferencija
„Ateitis prasideda šiandien“

dininkė A. Grušienė. Pranešėja išanalizavo
Prancūzijos švietimo išskirtinius bruožus stiprią orientaciją į profesinį mokymą kaip
ypač centralizuotą sistemą. Mokytoja parengė ir pristatė laisvai pasirenkamą neformaprofesinio
mokymo
programą
Gegužės 30 d. VšĮ Kuršėnų politechni- liojo
kos mokykloje vyko mokytojų ir mokinių „Automechaniko verslo organizavimas“.
Apie mokymosi vizito Prancūzijoje proregioninė metodinė konferencija „Ateitis
prasideda šiandien“. Tai pirma konferencija, į kurią buvo
įtraukti ir mokiniai, pasidalinta įspūdžiais ir patirtimi,
įgyta praktinėje stažuotėje
Turkijoje, pagal Erasmus+
programos mobilumo projektą „Praktinė stažuotė Europoje. Patirtis ir perspektyvos“.
Aktualiausia
renginio
tema – įgyvendinto ERASMUS+ programos KA1 mobilumo projekto „Profesinio
mokymo metodikos ir praktikos pritaikymas ES šalyse
skirtingų gebėjimų mokiniams“ rezultatų sklaida ir
patirties pritaikymas projektą
įgyvendinusiose organizacijose - VšĮ Kuršėnų ir Mažeikių politechnikos mokyklose
bei Šiaulių profesinio rengimo centre. Projekto metu
buvo organizuoti trys mokymosi vizitai į Prancūzijos
jekto naudą bei patirties pritaikymą VšĮ Kur(Paryžiaus), Ispanijos (Barselonos) ir Tenešėnų politechnikos mokykloje kalbėjo vyresrifės (Ispanijos Kanarų salos) profesinio
nysis automobilių mechaniko profesijos momokymosi institucijas, pameistrystės centkytojas G. Poškus. Mokytojas susipažino su
rus, mokinių praktikos atlikimo vietas,
Prancūzijos įvairaus lygio modulinėmis promeistrų gildijas. Į vizitus vyko net 21 asmuo
fesinio mokymo programomis, jų rengimo
– 9 vadovai ir 12 profesijos mokytojų.
procesu bei organizacijomis, dalyvaujančioKonferencijoje dalyvavo ir projekto damis šiame procese, pameistrystės mokymo
lyviai iš Mažeikių politechnikos mokyklos.
taikymu. Orientuojantis į prancūzų patirtį
Su mokymosi vizito Prancūzijoje patirties
buvo parengta „Automobilių plastikinių depritaikymu Mažeikių politechnikos mokyktalių remontininko“ neformalaus profesinio
loje supažindino profesijos mokytoja meto-

mokymo programa.
Kuršėnų politechnikos mokyklos profesijos mokytojos G. Jakutienė ir I. Rėvutienė papasakojo apie mokymosi vizito
Tenerifėje įgytą patirtį ir jos pritaikymą
rengiant dvi neformaliojo profesinio
mokymo programas „Karštieji ir šaltieji
užkandžiai“ ir „Vynų pateikimas“. Mokytoja I. Rėvutienė organizavo ir atvirą
virėjų praktinio mokymo pamoką, kurioje mokinės, grįžusios iš Erasmus+ projekto stažuotės Ispanijoje, gamino ispaniškus užkandžius.
Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojas metodininkas L. Briedis
savo pranešime akcentavo Ispanijos mokymosi vizite stebėtą profesinį mokymą
pagal modulines programas. Mokytojas
pristatė naujai parengtą neformalaus
profesinio
mokymo
programą
„Medienos apdirbimo pradmenys“.
Erasmus+ projekto dalyvių pristatyti
stendiniai pranešimai: „Barselona 2015
– Menu pasotintas pasaulis“ (autorė I.
Viršilienė, VšĮ Kuršėnų PM dizaino vyr.
profesijos mokytoja), „Įgytos patirties Ispanijoje pritaikomumas Mažeikių politechnikos mokykloje“ (autorius D. Niūniava, Mažeikių PM staliaus profesijos mokytojas
metodininkas) ir „Technologinių inovacijų ir
kokybiškos ugdymo kaitos, virėjo, padavėjo
ir barmeno specialybių mokiniams tobulinimas“ ( autorė E. Tamošauskienė, Mažeikių
PM vyr. profesijos mokytoja).
Mokyklos
skaitykloje
buvo galima
apžiūrėti mokytojų
parengtą metodinių priemonių bei mokinių technologinio egzamino autorinių
darbų parodą.
Antroje konferencijos
dalyje darbas
vyko grupėse: „IT naudojimas apdirbant medieną. Darbas
su CNC staklėmis“ (vadovas E. Žilinskas, VšĮ Kuršėnų
PM vyr. profesijos mokytojas) ir „Meno
terapija – kalba be žodžių” (vadovė I. Viršilienė, VšĮ Kuršėnų PM dizaino vyr. profesijos mokytoja).
Renginio pabaigoje apibendrinta darbo
grupių veikla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Tumėnienė Erasmus+ projektų dalyviams įteikė sertifikatus.
Erika Pusvaškė, projektų vadovė
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Profesinio meistriškumo konkurse
laimėta I vieta
Birželio 2 dieną Zarasų žemės ūkio mokykloje vyko nacionalinis konkursas ,,Apeigų ir švenčių organizatoriaus
profesinis meistriškumas 2016“. Konkurse dalyvavo komandos iš aštuonių profesinių mokyklų – Vilniaus, Šiaulių, Jonavos, Zarasų. Mūsų mokyklai atstovavo AO-53 gr.
mokinys Žilvinas Selenis ir AO-40 gr. mokinė Virginija
Stonytė. Konkurse jie laimėjo pirmąją vietą. Dalyviai
turėjo atlikti tris užduotis: pristatyti savo paruoštus namų
darbus, atsakyti į testo klausimus, sukurti burtų keliu ištrauktos šventės scenarijų, plakatus, kvietimus, pristatyti
konkurso komisijai savo sumanymus ir režisūrinius sprendimus.
Vaidas Andrijaitis, profesijos mokytojas

Ekskursija į Pakūtą
A-44 grupės mokiniai mokslo metų pabaigoje kartu
su grupės auklėtoja A. Konteniene, profesijos mokytoja
V. Ramanauskiene sumanė vykti į ekskursiją. Vyko į
Pakutuvėnus – Plungės rajone įsikūrusią Šv. Antano Paduviečio parapiją ir vienuolyną. Aplankė parapijos bažnyčią, turėjo galimybę pabendrauti su kunigu Gediminu
Numgaudžiu. Mokiniai buvo supažindinti su parapijos,
bažnyčios istorija, kalbėjosi apie kiekvienai asmenybei
svarbius dalykus – gyvenimą, mirtį, tikėjimą, Dievą... Po
to lankėsi „Susitaikinimo sodyboje“, kurioje gyvena įvairių priklausomybių turintys žmonės, papasakota apie
krikščioniškos bendruomenės gyvenimą, brolių pranciškonų organizuojamas įvairias vasaros stovyklas bei kitus
bendruomenės renginius. Grįždami namo mokiniai dar
aplankė Jomantų pažintinį taką, pasidalino turiningos
dienos įspūdžiais.
Ineta Grinkevičienė, socialinė pedagogė
su Lietuvos laisvosios rinkos institutu ir
Šiaulių universitetu.
Konkurso tikslas – nustatyti ekonominio
raštingumo ir verslumo lygį Šiaurės Lietuvos
mokymo įstaigose bei skatinti mokinių vers-

Regioninis ekonominio
raštingumo konkursas
PV-39 gr., PV-48 gr. ir SED-46
gr. mokiniai dalyvavo Regioniniame jaunimo ekonominio raštingumo konkurse, kurį organizavo Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu

lumą, ekonominį raštingumą, kūrybiškumą ir
domėjimąsi verslu. Konkurso dalyviai, prisijungę prie aktyvios konkurso interneto nuorodos, atsakinėjo į ekonominio raštingumo
testo klausimus, kuriuos parengė ŠU Ekonomikos
katedros
dėstytojai kartu su
LLRI
Švietimo
centru. Testo pildymo maksimali leidžiama trukmė – 1
val.
Į 20-ties laimingųjų
sąrašą pateko mūsų
mokyklos PV-48
grupės
mokinė
Evelina Eičinaitė. Ji
pakviesta dalyvauti
moksleivių ir verslininkų diskusijoje
„Mitai apie verslus
ir verslininkus“.
Erika Pusvaškė,
ekonomikos ir
verslo pagrindų
mokytoja metodininkė
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Dalykas

Lietuvių k.

Technologijos

Menai

Metai

Dalyvavo

Vidurkis

Neišlaikė

4

5

6

7

8

9
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2014 m.

113

4,69

20

43

36

14

-

-

-

-

2015 m.

138

5,0

7

55

39

22

13

2

-

-

2016 m.
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4,9

9

41

25

14

5

4

-

-

2014 m.
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7,41

-

5
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2015 m.
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7,23

-

4

9
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28
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6

2016 m.
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7,1

-

3

14
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20
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3

2016 m.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016 m.

Dalykai

2015 m.

2014 m.

kandidatų

atvyko

kandidatų

atvyko

kandidatų

atvyko

Lietuvių k.

105

98

142

138

131

116

Technologijos

112

95

134

117

126

106

Menai

-

-

2

-

1

1

Grupė

Teorinės ir
Teorinės dalies Praktinės dalies
praktinės dalies
vidurkis
vidurkis
vidurkis

Neatvyko

Neišlaikė

Neprileisti

A-33
AAD-51
AO-40
AP-26
AS-24
EM-25
MB-50
PO-30
PV-41
SED-27
SED-28
SED-52

6,5
9,0
9,3
7,4
6,5
5,6
8,2
8,4
7,2
6,2
6,0
7,5

6,5
8,8
9,3
8,2
7,3
8,8
8,5
8,6
6,7
7,0
7,4
7,5

6,5
8,9
9,3
7,8
6,9
7,2
8,3
8,5
6,9
6,6
6,7
7,5

3
2
1
1
2
2
2

-

2
1
3
1
1
3
1
1

ST-29

7,3

7,4

7,4

1

-

1

Iš viso:

7,3

7,8

7,6

14

-

14
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