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Mokytojų dienos šventė 
 

Spalio 5 dieną mokykloje vyko Moky-
tojų dienos šventė. Šiais metais ją organi-
zavo apeigų ir švenčių organizatoriaus spe-
cialybės pirmo ir antro kurso mokiniai. 
Pirmąją pamoką mokytojai rinkosi į aktų 
salę, juos pavadavę mokiniai turėjo galimy-
bę pasijusti tikrais pedagogais.  

Aktų salėje mokyto-
jai dalyvavo protų mūšy-
je „Auksinis lapas“. Mo-
kiniai pateikė klausimų 
apie mokyklą, Lietuvą, 
jos istoriją. Renginio 
metu šventinę nuotaiką 
kūrė AO-63, AO-59 ir 
AO-66 grupių mokinių 
atliekamos dainos. Mo-
kytojai buvo apdovanoti 
mokinių sukurtomis 
dovanėlėmis bei simbo-
liniais gudriausio moky-
tojo diplomais, fotogra-
favosi prie erdvinės de-
koratyvinės kompozici-
jos, skirtos Mokytojų 
dienos šventei. 

Po pamokų mokytojai aplankė rudenė-
jantį pajūrį, o vakare Klaipėdos Švyturio 
arenoje mokytojai žiūrėjo Baltarusijos vals-
tybinio akademinio muzikinio teatro baletą 
„Kleopatra“. 

Dėkojame mokiniams už kūrybiškumą 
bei išradingumą organizuojant šventę. 

 
B. Butnoriutė, „Žvilgsnio“ korespondentė  

Atsakingi darbai prieš išvykstant į stažuotes 
 

Lapkričio 11 d. mokiniai, besiruošiantys į darbinę profesinę sta-
žuotę Vokietijoje pagal Erasmus+: Leonardo da Vinci programos 
asmenų mokymosi mobilumo projekto „Praktinių įgūdžių ir kompe-
tencijų tobulinimas darbo vietoje“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034887, 
turėjo galimybę per „Skype" programą susipažinti su priimančiosios 

organizacijos Infeba e. V. vadove Virginija Vinčaite. 
Mokiniai pokalbio metu bendravo anglų kalba. Pristatė save, 

papasakojo apie savo specialybę, turimus darbinius gebėjimus, suži-
nojo apie būsimas praktikos vietas, gyvenimo sąlygas, kultūrinę 
programą ir pan. 

Pirmasis susitikimas mokiniams sukėlė daug teigiamų emocijų ir 
paliko puikų įspūdį. 

Pasak projektų koordinatorės, „po to mokiniai atliko 
Online Linguistic Support (OLS) platformoje anglų 
kalbos įvertinimą, kuris padėjo kuo tiksliau įvertinti 
įgytas anglų kalbos, kurią ruošiatės vartoti dirbdami ar 
studijuodami mobilumo programos laikotarpiu, žinias. 
Kalbos įvertinimas sudarytas iš 50 klausimų, o juos 
sudarė tokie skyriai: gramatika (20 klausimų), žody-
nas (15 klausimų), klausymo supratimas (10 klausi-
mų) ir perskaityto teksto supratimas (10 klausimų)“. 
Prie kalbos įvertinimo prisijungė ir trys mokiniai iš 
AP-49 gr., kurie 2017 m. spalio 15 d. pagal ERAS-
MUS+: Leonardo da Vinci programos asmenų moky-
mosi mobilumo projektą „Profesinių gebėjimų tobuli-
nimas per tarptautinę patirtį“ Nr. 2017-1-LT01-
KA102-035140 išvyksta į Maltą atlikti darbinę profe-
sinę stažuotę verslo įmonėse pagal interjero apipavi-
dalintojo specialybę.  
Po atlikto kalbos įvertinimo kiekvienas mokinys suži-
nojo savo anglų kalbos lygį prieš išvykstant į darbinę 
profesinę stažuotę. 
 

Erika Pusvaškė, projektų koordinatorė  
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Paminėjome tarptautinę statybininkų 
dieną 

 
Aštuntus metus visus  mažeikiškius sveikina su tarptauti-

ne statybininkų diena. Renginys prasidėjo mokyklos kieme-
lyje. Pirmo kurso mokiniai buvo parengę savo specialybės 
prisistatymus. Po prisistatymų mokinių, mokytojų ir mo-
kyklos vadovų kolona pajudėjo per Mažeikių miestą. Nors 
oras buvo nepalankus, tačiau geras ūpas ir nuotaika lydėjo 
visus eisenos metu. 

Mokiniai praeivius ir gyventojus sveikino iš pagamintų 
raidžių sudėta dėlione „MPM MYLI MAŽEIKIUS“. Pirmo 
kurso mokiniai buvo pasipuošę spalvota atributika. Antro ir 

trečio kurso mokiniai savo specialybę perteikė papuoš-
dami automobilius: interjero apipavidalintojai vežėsi 
didžiulį pieštuką, apeigų ir švenčių organizatoriai vežėsi 
didžiulę gitarą, o statybininkai didžiulį plaktuką. Eise-
nos dalyviai pasveikino visus ir pakvietė į pirmakursių 
krikštynas.  
Grįžę iš eisenos visi vaišinos šilta arbata ir koše. Pirma-
kursių laukė krikštynos, įvairūs išbandymai, kuriuos 
parengė antro kurso apeigų ir švenčių organizatoriaus 
specialybės mokiniai. Jie pravedė įvairias ir įdomias 
pamokas: muzikos, profesijos, kūno kultūros ir kitas. 
Atsakinėjo į šmaikščius klausimus, vykdė įvairias už-
duotis, estafetes. Vėliau visi pirmakursiai buvo apdova-
noti auksiniais medaliais, liudijančiais jų krikštą.  

 

„Žvilgsnio“ informacija 

Dalyvavome „Bobų vasara 2017“ 
 

Mūsų mokykla tradiciškai dalyvauja 
miesto šventėje „Bobų vasara 2017“. Moki-
niai su mokytojais linksmai žygiavo šventi-
nėje eisenoje – primindami miestui apie savo 
mokyklą nešėsi pačių pagamintą didelį de-
koratyvinį pieštuką. Šventės vietoje įsirengė 
kiemelį, kuriame pristatė mokyklą. Renginio 
dalyviai, apsilankę mokyklos kiemelyje, 
galėjo susipažinti su mokykloje ruošiamomis 
specialybėmis, pabendrauti su mokytojais ir 
mokiniais, pasigaminti simbolį, susijusį su 
mūsų mokykla. Šventės prieigas papuošė 
mokytojų ir mokinių pagamintas tūrinis už-
rašas „MPM myli Mažeikius“. Greta įsikūru-
sio mokyklos Viekšnių skyrius atstovai savo 
kiemelį papuošė rudens gėrybėmis, visus 
vaišino pačių šventėje išvirtu šiupiniu. 

 

„Žvilgsnio“ informacija 
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Dovanos A-73 grupės mokiniams 
 
Rugpjūčio mėnesį Mažeikiuose vyko socialinė akcija „Būk pir-

mūnas“, kurios metu savanoriai ragino paaukoti mokyklinių prie-
monių vaikams iš sunkiai besiverčiančių šeimų. Šią akciją Mažei-
kiuose organizuoja Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos 

Mažeikių skyrius, kuriam 
vadovauja mūsų mokyklos 
pirmo kurso M-71 gr. moki-
nys  Dovydas Baublys. Prie 
šios akcijos vykdymo prisidė-
jo ir Mažeikių Švč. Jėzaus 
Širdies parapijos „Caritas“ 
atstovai – mūsų mokyklos AO
-63 gr. mokiniai Gintė Petrai-
tytė, Laurynas Jonauskas, 
kitos nevyriausybinės organi-
zacijos, įmonės. Rugsėjo 18 
d. Lietuvos socialdemokrati-
nio jaunimo sąjungos Mažei-
kių skyriaus vadovas Dovy-
das Baublys įteikė dovanų A-
73 gr. mokiniams, pavaišino 
juos savo paties iškeptu obuo-
lių pyragu, saldainiais. 
 

Angelė Kontenienė,  
profesijos vyr. mokytoja    

Nuo rugpjūčio mėne-
sio pabaigos mokykloje 
pagal darbo biržos pro-
jektą „Atrask save“ sve-
čiavosi grupės iš Mažei-
kių, Telšių, Plungės, 
Skuodo. Projekto daly-
vius karjeros koordina-
toriai ir profesijos moky-
tojai supažindino su 
mokykloje vykdoma 
veikla, ugdymo procesu, 
praktiniu mokymu ir 
projektine veikla. Veik-
linimo užsiėmimų metu 
dalyviai galėjo praktiš-
kai išbandyti profesijas: 
mokėsi jungti LED apš-
vietimą (profesijos mo-
kytojas M. Jonauskis), 
panaudoti PVC 
(reklaminę) plėvelę in-
terjere (interjero apipavi-
dalinimo specialybės 
profesijos mokytoja As-
ta Rimkienė), tinkamai suvirinti siūlę mokė suvirintojų antro kurso 
mokiniai. Pristatyta mokyklos popamokinė veikla bei projektinė ir 
nuotolinio mokymo programa. Tikimės, kad pažintis su mūsų mo-

kykla padės projekto dalyviams atrasti save.  
 

Vaidas Andrijaitis, karjeros koordinatorius  

Susitikimas su darbdaviais 
 

Elektrikų specialybės baigiamųjų kursų EM-47 gr. ir ER-62 gr. 
mokiniai susitiko su A. Žilinskis ir ko UAB personalo vadove Ligita 

Miščikiene. Ji supažindino mokinius su įmone, darbo pobūdžiu, 
darbo sąlygomis, darbo apmokėjimo tvarka, karjeros galimybėmis. 
Kvietė mokinius atlikti praktiką, o vėliau ir įsidarbinti. 

 

Susitikimas su VMI darbuotojais 
 
Mokykloje lankėsi Valstybinės mokesčių inspekcijos Mažeikių 

skyriaus atstovės. Jos pravedė ekonomikos pamokėlę. Joje dalyvavo 
mokiniai, kurie mokosi ekonomikos ir verslo bei vadybos pagrindų 
dalyko. Mokesčių inspekcijos darbuotojos papasakojo apie mokes-
čių mokėjimo svarbą, aptarė mokesčių mokėjimo naudą. Buvo dis-

kutuojama, ar verta vykti į darbo pokalbį su darbdaviu, jei jis siūlo 
atlyginimą mokėti „vokelyje“. Mokiniai buvo supažindinti su VMI 
teikiamomis paslaugomis, informuoti, ką reikia žinoti apie mokesčių 
mokėjimą ir registravimą kuriant verslą, komentavo mokinių pateik-
tus klausimus. 

„Žvilgsnio“ informacija 
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Joniškio žemės ūkio mo-
kykloje rugsėjo 30 dieną vyko 
tarptautinė Šiaurės Lietuvos pa-
roda-mugė „AgroJoniškis 2017“. 
Ši tradicinė rudens paroda-mugė 
sukviečia sodininkus, daržinin-
kus, liaudies meistrus, tautodaili-
ninkus, žemės ūkio technikos 
gamintojus ir pardavėjus, maisto 
perdirbimo įmonių atstovus, ūki-
ninkus ir visus, norinčius parduo-
ti išaugintą ar pagamintą pro-
dukciją.  

Parodoje-mugėje vyko ir flo-
ristinių kilimų konkursas 
„Atkurtai Lietuvai 100“. Jame 
dalyvavo ir mūsų mokyklos ats-
tovai: AP-49 gr. mokiniai Dovy-
das Uikis ir Greta Jokubonaitė 
bei dailės vyr. mokytoja Asta 
Perminienė. Konkurso tikslas - 
sutelkti žmones švęsti atkurtos 
Lietuvos gimtadienį, skatinti di-
džiuotis savo šalimi, būti svar-

biais ir aktyviais savo šalies gy-
venimo dalyviais. Buvo planuoja-
ma sukurti 30 floristinių kilimų, 
nes šis rugsėjis Joniškio žemės 
ūkio mokyklai yra 30-asis.  

Daug mokyklos bendruome-
nės narių prisidėjo kuriant floris-
tinį kilimą konkursui: kas gėlė-
mis, kas iš metalo suvirino konst-
rukcijas, kas gerais palinkėjimais. 
Šaunu, kad sujungę idėjas, min-
tis, pastangas ir darbą, gavome 
puikų rezultatą – floristinį kilimą. 
Ačiū visiems. 

 
Asta Perminienė,  

dailės vyr. mokytoja  

Geriausiai lankantiems 
pamokas - ekskursija į 

Klaipėdą 
 

Praėjusiais mokslo metais 
mūsų mokykloje vyko Geriau-
siai pamokas lankančios grupės 
konkursas. Birželio mėnesį buvo 
įvertintas grupių lankomumas ir 
šį konkursą laimėjo AP-57 gru-
pė Politechnikos mokykloje bei  
TP-63 grupė mokyklos Viekšnių 
skyriuje. 

Šių mokslo metų pradžioje 
intensyviai tarėmės, derinome 
norus bei pomėgius. Nusprendė-
me vykti į Klaipėdą. 

Rugsėjo pabaigoje įvyko 
mūsų ekskursija. Aplankėme 
Klaipėdos Jūrų muziejų, kur 
stebėjome nuostabų delfinų šou. 
Vėliau mokiniai pramogavo ir 
sportavo batutų parke 
„Skypark“. 

 
Ineta Grinkevičienė,  

socialinė pedagogė 


