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Mieli mokyklos Mokiniai, Mokytojai ir 
Darbuotojai! 

 
Artėja gražus, ramybę nešantis metas... 
Jau visai netrukus kiekvienas pajusime artėjančių švenčių dvasią. 
Per gražiausias metų šventes atidedame kasdieninius rūpesčius ir džiaugda-

miesi šventiniu atokvėpiu dalijamės gražiausiais linkėjimais. 
Dovanokime vieni kitiems tai, ko labiausiai pasigendame kasdienybėje, – 

dėmesį, šilumą, šypsenas, meilę. 
Jaukių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! 

Direktorė Vida Lumpickienė 

Šiame numeryje: 
2 p. Dalyvaujame programoje „Savo 
keliu“.  
3 p. AIDS protmūšis.  
4 p. Ekskursijos, renginiai.  
5 p. Amatų mugė „Kurkime Kalėdų ste-
buklą kartu“.  
6 p. Projektinė veikla.  

Apdailininkas 2018 
 
Nacionaliniame profesinio 

meistriškumo konkurse 
„Apdailininkas (statybininkas) 
2018” AS-67 gr. mokiniai Ta-
das Galdikas ir Mantas Gintalas  
iškovojo antrąją vietą.  Konkur-
są organizavo Kėdainių profesi-
nio rengimo centras. Mokinius 
konkursui ruošė profesijos mo-
kytojas metodininkas Dominin-
kas Niūniava. Sveikiname! 

 
„Žvilgsnio“ informacija 
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Edukacinis užsiėmimas  
,,Advento pašnekesiai‘‘ 

 
Prasidėjo Adventas – rimties, susikaupi-

mo ir apmąstymų metas. Mokyklos bendra-
bučio mokiniai, prisimindami senąsias Ad-
vento tradicijas, pasikvietė meninių dirbinių 
iš vytelių pynėją Algimantą Dimbinską, ku-
rio paprašė supažindinti su senoviniu pynimo 
iš vytelių amatu. 

Pynėjas į užsiėmimą atsinešė žievintų ir 
nežievintų vytelių, pluošto, įrankių, kurie 
naudojami pinant. Moksleiviai susidomėję 
klausėsi pasakojimo apie tai, kaip žmonės 
senovėje iš vytelių pindavo įvairius gami-
nius, namų apyvokos reikmenis, net prietai-
sus žuvims gaudyti. 

Užsiėmimo metu kiekvienas mokinys 
galėjo nusipinti norimą gaminį. Aišku, leng-
viausia buvo nupinti senovinį eglutės papuo-
šimą – žvaigždutę. Tačiau kai kurie nusipynė 

ir kalėdinį krepšelį, o vienam entuziastui 
pavyko įveikti save ir nupinti nemažą padėk-
lą, kurį galės panaudoti savo reikmėms.  

Edukacinis renginys mokiniams padėjo 
suprasti, kokie kūrybingi, darbštūs ir nagingi 
mūsų protėviai. O jaunų žmonių pareiga yra 
saugoti iki mūsų dienų išlikusius senuosius 
lietuvių amatus. 

 
Laurynas Vitkus, SED-77gr. mokinys 

Linkėjimai ir gėlės mokyklos direktorei 
 
Gruodžio 19 d. mokyklos aktų salėje vyko renginys, skirtas at-

sisveikinti su mokyklai vadovavusia direktore Vida Lumpickiene.  
Direktorė mokykloje dirbo nuo 1989 metų, o direktore – nuo 

2010 metų.  
Mokyklos mokiniai ir mokytojai parengė meninę programą, ku-

rioje atsispindėjo direktorės gyvenimo kelias,  aktyvi darbo  ir vi-
suomeninė veikla. 

Bendradarbiai, svečiai – LR Švietimo ir mokslo ministerijos, 
Mažeikių rajono Savivaldybės, verslo, profesinių mokyklų atstovai 
– išsakė direktorei daug gražių žodžių ir linkėjimų: dėkojo už jos 
nuoširdumą, pagalbą, kruopštų ir atsakingą darbą, puikius mokyklos 
rezultatus, linkėjo širdžiai mielos veiklos, neišsenkančios energijos, 
prašė neužmiršti mokyklos – ji visuomet čia bus laukiama.  

Direktorei buvo įteiktas Seimo medalis ir Seimo nario Kęstučio 
Bartkevičiaus padėka už nuoširdumą, atsakomybę, kūrybiškumą, 
bendruomeniškumą, rūpestį bei darbus, nuveiktus Mažeikių krašto 
labui.  

Direktorė padėkojo visiems už bendrystę, akcentavo, kad tik 

bendras darbas gali duoti geriausių rezultatų. 
 

„Žvilgsnio“ informacija 

Dalyvaujame programoje 
„Savu keliu“ 

 
2018 m. balandžio mėnesį Mažeikių poli-

technikos mokykla ir Specialiosios pedago-
gikos ir psichologijos centras pasirašė psi-
choaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenci-
nės programos „Savu keliu“ įgyvendinimo 
mokykloje sutartį. Šios programos tikslas – 
įgalinti mokyklos bendruomenes mažinti 
mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartoji-
mo riziką ir skatinti mokinių apsauginių 
veiksnių formavimąsi.  

 „Savu keliu“ – lietuviška prevencinė 
programa. Tai viena iš nedaugelio Lietuvoje 
akredituotų prevenci-
nių programų, kuri yra 
pritaikyta ir  vyresniųjų 
klasių mokiniams. Vi-
soms amžiaus grupėms 
numatytos trys sritys, 
kuriose mokiniai pagi-
lins žinias bei sustip-
rins įgūdžius: psicho-
aktyvios medžiagos, 
socialiniai įgūdžiai bei 
socialinė aplinka. Sie-
kiama ugdyti asmenį, 
motyvuotą sveikai gy-
venti, nevartoti alkoho-
lio, tabako ir kitų psi-
choaktyviųjų me-
džiagų; gebantį atsis-
pirti neigiamiems gy-

venimo reiškiniams. Programa yra puikiai 
parengta: numatyti mokymai koordinato-
riams ir mokytojams, parengta metodinė 
medžiaga grupių auklėtojams, medžiaga 
mokinių pratyboms, programos poveikio 
įvertinimo metodika ir kt.  

Šį rudenį programos įgyvendinimo dar-
bai įsibėgėjo. Jau vyko koordinatorių moky-
mai, mokiniai dalyvavo apklausoje apie psi-
choaktyvių medžiagų vartojimą. Gruodžio 
12 dieną mokykloje lankėsi programos inst-
ruktorė Jolanta Petraitė, kuri mokyklos 
bendruomenei skaitė paskaitą apie įvairių 
psichoaktyvių medžiagų žalą, paplitimą, 
švietimo reikšmę, prevencijos tikslus, prista-
tė pačią programą bei kai kuriuos mūsų mo-

kinių apklausos rezultatus.   
Gruodžio 13 dieną  vyko mokymai gru-

pių auklėtojams. Jų metu dalyviai atnaujino 
ir papildė savo žinias apie tabako, elektroni-
nių cigarečių, kofeino, energetinių gėrimų, 
įvairių narkotinių medžiagų vartojimo pa-
sekmes, išbandė daug šiuolaikinių įtraukian-
čio ugdymo metodų.  

Kitas programos etapas – auklėtojų veda-
mos grupių valandėlės mokiniams. Tikėki-
me, kad jos bus naudingos: pagerės mokinių 
žinios apie žalingus įpročius, keisis nuosta-
tos, stiprės pasitikėjimas savimi ir gebėjimai 
priimti teisingus sprendimus. 

 
Ineta Grinkevičienė, socialinė pedagogė 
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Protmūšis  
„Aids: geriau žinoti 18“ 

 
Gruodžio pirmoji – visame pasaulyje 

minima kovos su AIDS diena. 2018 metais 
sukanka  trisdešimt metų nuo tada, kai Lie-
tuva gyvena su ŽIV, t.y. 1988 metais diag-
nozuotas pirmas ŽIV užsikrėtęs žmogus 
Lietuvoje.  Iki šiol ŽIV ir AIDS problemoms 
skiriamas didelis dėmesys, nes šios infekci-
jos atvejų kasmet daugėja, o liga yra neišgy-
doma.  

Pernai Europos regione nustatyta beveik 
160 tūkst. naujų ŽIV atvejų. ŽIV perdavi-
mas išlieka didžiausia visuomenės sveikatos 
problema. Naujausiais Užkrečiamųjų ligų ir 
AIDS centro duomenimis, per dešimt šių 
metų mėnesių Lietuvoje nustatyti 135 nauji 
ŽIV infekcijos atvejai (100 vyrų ir 35 mo-
terys). Telšių apskrityje šiemet diagnozuoti 
šeši nauji ŽIV atvejai. Per trisdešimt ŽIV 
infekcijos registravimo metų Lietuvoje iš 
viso iki š. m. lapkričio 1 d. užregistruoti 
3147 ŽIV užsikrėtę asmenys, iš kurių dau-
guma (2502) - vyrai ir 645 moterys. Atsiž-
velgdami į šią liūdną statistiką, Užkrečiamų-
jų ligų ir AIDS centro darbuotojai kasmet 
inicijuoja protmūšį, skirtą visuomenei šviesti 
ir Pasaulinei AIDS dienai paminėti. Į šį uni-
kalų renginį kasmet įsijungia tūkstančiai 
dalyvių iš įvairių ugdymo įstaigų, organiza-
cijų ir bendruomenių.  

Mūsų mokykla taip pat prisijungė prie 
šios prevencinės iniciatyvos. Subūrėme iš 
viso 11 komandų ir tapome masiško preven-
cinio renginio Lietuvoje, į kurį šiemet įsijun-
gė net 34 tūkstančiai dalyvių, dalele. Prot-
mūšyje dalyvavo beveik visų pirmo ir antro 
kurso mokinių grupių komandos. Jų atsaky-
mus vertino kompetentinga komisija: visuo-
menės sveikatos priežiūros specialistė Vita-
lija Pocienė, biologijos vyr. mokytoja Genė-
Janina Pavlovienė bei psichologė Ugnė Dro-

mantaitė. Geriausiai sekėsi AO-66 ir AO-75 
grupių komandoms, kurios pirmajame etape 
surinko vienodai balų. Šioms komandoms 
teko dar kartą susirungti ir atsakyti į papil-
domus klausimus. Protmūšio laimėtojomis 
tapo AO-75 grupės merginos. Visos kitos 
komandos atsakinėjo taip pat šauniai ir išra-
dingai. Dėkojame už dalyvavimą ir tikimės 
vėl parungtyniauti kitais metais. 

 
Ineta Grinkevičienė, socialinė pedagogė  

Kontaktinis  
seminaras Airijoje 

 
Lapkričio 26-28 dienomis statybos profesinio mokymo skyriaus 

vedėja, projektų koordinatorė Erika Pusvaškė dalyvavo Erasmus+ 
programos tarptautiniame kontaktiniame seminare „VET STAFF 
CONNECTED: ENHANCING VET PROVISION THROUGH 
EUROPEAN STAFF MOBILITY“. Seminarą organizavo Airijos 
organizacija „Leargas“, kuri sukvietė 35 dalyvius iš 14 šalių. 

Kontaktinio seminaro metu atsakingi už seminarą asmenys Paul 
ir Mieka buvo mentoriai, jie tikslingai paskatindavo visus dalyvius 
diskutuoti, bendradarbiauti ir ieškoti bendrų veiklų. Didžiausią įspū-
dį paliko metodas, kai paskirta užduotis visų pirma buvo atliekama 
individualiai, po to – su kolega, paskui aptariama prie apskrito stalo 
ir galų gale pristatoma visai auditorijai. 

Pirmąją dieną visi seminaro dalyviai žaidimo forma susipažino, 
prisistatė kokiai šaliai atstovauja bei atlikdami paskirtą užduotį sten-
gėsi surinkti kuo daugiau informacijos apie kiekvieną kolegą. Taip 
pat dalyviai išsakė savo lūkesčius – įvardino atvykimo tikslą ir ko 
tikisi iš seminaro. Pristatė savo organizacijas, pasakojo apie jose 
vykdomas veiklas, profesinio mokymo programas, projektinę veiklą 
ir pan. Apsikeista kontaktiniais duomenis tolimesniam bendradar-
biavimui įgyvendinant projektines veiklas. 

Antrąją dieną buvo kalbama apie profesinio mokymo darbuotojų 
mobilumo veiklas: kodėl reikalingi darbuotojų mobilumai; kokią 
naudą jie teikia organizacijai; kokios bendradarbiavimo galimybės 
su kitomis profesinio rengimo organizacijomis; kiek sudėtinga yra 
partnerių paieška profesinio rengimo organizacijose; kokie yra do-
kumentacijos etapai; kurie dokumentacijos etapai yra sudėtingiausi; 
koks yra poveikis instituciniu, regioniniu ir šalies lygmeniu ir pan. 
Taip pat klausėmės Airijos profesinio rengimo centrų/mokyklų/
kolegijų gerosios patirties pavydžių, kurių metu buvo dalijamasi 
patarimais ir idėjomis. 

Trečiąją dieną kalbėjome apie veiklos sritis, kuriose norėtume 
bendradarbiauti bei temas, kurios būtų aktualios įgyvendinant dar-
buotojų mobilumą. Taip pat buvo skiriamas laikas bendradarbiauti 
su profesinio mokymo organizacijų kolegomis aptariant naujų pro-
jektinių veiklų idėjas, planus bei žingsnius. 

Trys dienos sunkaus ir įtempto darbo padėjo rasti profesinį mo-
kymą organizuojančius partnerius, su kuriais ateityje mokykla bend-
radarbiaus įgyvendindama mokinių ir darbuotojų tarptautines sta-
žuotes. 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kū-
rinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laiko-
ma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 

 
Erika Pusvaškė, statybos profesinio  

mokymo skyriaus vedėja, projektų koordinatorė 
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Renginys „Miestas be  
narkotikų – mano iniciatyvos“ 

 
Gruodžio 1-ąją pažymima Pasaulinė 

AIDS diena, kuri pasaulyje minima jau 30-tą 
kartą.  

Lapkričio 28 d. Mažeikių rajono savival-
dybės visuomenės sveikatos biuras kartu su 
Mažeikių narkotikų kontrolės komisija orga-
nizavo diskusiją „Miestas be narkotikų – 
mano iniciatyvos“. Mažeikių „Ventos“ pro-
gimnazijos salėje susirinko net dvylika rajo-
no mokyklų atstovų. 8-11 klasių moksleiviai 
buvo pakviesti teikti iniciatyvas psichoakty-
vių medžiagų vartojimo prevencijai Mažei-
kių mieste. Renginyje dalyvavo ir mūsų mo-
kyklos VR-78 ir AO-66 grupių mokiniai 
Erika Jonkutė, Gabrielė Norkutė, Viktorija 
Griciūtė ir Valentinas Borusas kartu su psi-
chologe Ugne Dromantaite ir visuomenės 
sveikatos priežiūros specialiste Vitalija Po-
ciene. Renginio vedėjai iš visų dalyvių atsi-
tiktiniu būdu sudarė jungtines mokinių ir 
suaugusiųjų komandas. Diskusijų metu iš-
ryškėjo inovatyvūs problemų sprendimo 
būdai, susiję su psichiką veikiančiomis me-
džiagomis. 

Jaunimas didžiausią dėmesį siūlė skirti: 

 jaunimo užimtumui. Reikalingos atvi-
ros erdvės jaunimui susirinkti ir akty-
viai leisti laisvalaikį; 

 saugumui mieste. Pasigendama patru-
liuojančių pareigūnų, kai kuriose 
miesto vietose per mažas apšvietimas, 
daug apleistų pastatų, kuriuose mėgs-
ta lankytis narkotines medžiagas var-
tojantys piliečiai; 

 renginių be alkoholio, šeimų švenčių 
organizavimui. Kurti blaivią bendruo-
menę, kuri taptų pavyzdžiu jaunajai 
kartai; 

 prevencinių, švietėjiškų renginių or-
ganizavimui apie narkotinių me-
džiagų poveikį jauno žmogaus svei-
katai, įtraukiant tėvus į klausytojų 
būrį; 

 socialinių reklamų miesto erdvėse 
kūrimui (plakatai autobusų stotelėse 
ir kt.); 

 bendruomeniškumo, savanorystės 
plėtrai mieste. 

Renginio dalyviams taip pat pristatyta 
Visuomenės sveikatos biuro ir Pedagoginės 
psichologinės tarnybos vykdoma ankstyvo-

sios intervencijos programa ir jos įgyvendi-
nimas, kalbėta apie AIDS pasaulyje, Lietu-
voje ir mūsų rajone. 

 
Vitalija Pocienė, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Mokomoji ekskursija  
į AB „ORLEN Lietuva“ 

 
Šiemet mokykloje vėl galima mokytis 

naftos produktų operatoriaus specialybės. 
Šios specialybės mokiniai kartu su aplinkos 
apsaugos darbuotojų specialybės mokinių 
grupėmis bei antro kurso suvirintojais ir pro-
fesijos mokytojomis Birute Šeštakauskiene, 
Gėne Janina Pavloviene, Juzefa Čapiene ir 
Bronislava Butnoriute apsilankė AB 
„ORLEN Lietuva“. Į gamyklą ateina dirbti 
daug naujų žmonių, todėl bendrovė didelį 

dėmesį skiria darbuotojų mokymui.  
Mus pasitiko įmonės personalo skyriaus 

mokymo vadybininkė Jolanta Remezienė bei 
personalo atrankos ir ugdymo vadovė Daina 
Binkauskienė.  

Personalo direktorė Dalia Vitkuvienė bei 
Pokyčių valdymo ir technologijų plėtros 
vadovas Vilius Šemeta supažindino su įmo-
nės veikla, modernizacija ir investicijomis, 
technologinės plėtros kryptimis, atsakė į 
klausimus. 

Ekskursijos metu ne tik apvažiavome 
įmonės teritoriją, bet ir lankėmės įmonės 
Kokybės tyrimų centre, vandenilio gamybos, 

mazuto giluminio perdirbimo, nuotekų valy-
mo įrenginiuose. Gamyklos darbuotojai su-
pažindino su darbu įrenginiuose ir laborato-
rijose, vykdomais procesais ir technologine 
įranga. 

Ekskursija buvo labai naudinga, mokiniai 
daug sužinojo, pamatė, domėjosi praktikos 
atlikimo ir įsidarbinimo galimybėmis. 

Dėkojame įmonės darbuotojams už ma-
lonų priėmimą ir ilgalaikį bendradarbiavimą. 

 
Bronislava Butnoriutė,  

profesijos mokytoja  
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Šiaulių regiono profesinių mokyklų  
šaškių-šachmatų varžybos  

 
Lapkričio 29 dieną Šiaulių PRC vyko Šiaulių regiono profesinių 

mokyklų šaškių-šachmatų varžybos.  
Mūsų mokyklos vaikinų šaškių komanda laimėjo III vietą. Svei-

kiname komandai atstovavusius Edviną Butą (AS-74 gr.), Renaldą 
Barkauską (SED-69 gr.), Luką Salduką (EM-76gr.).  

Merginų šaškių komanda užėmė IV vietą. Sveikiname Ingą 
Končiūtę (AAD-65 gr.), Gintarę Tenytę 
(AAD-65 gr.), Indrę Einikytę (AO-66 
gr. gr.), atstovavusias mūsų mokyklos 
komandai. 

Šachmatais žaidė Povilas Jablonskis 
(9 klasė). 

Šiaulių Regiono profesinio mokymo  
įstaigų futbolo varžybos 

 
Gruodžio 5 d. mokyklos futbolo komanda buvo išvykusi į Šiau-

lių PRC dalyvauti Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigų moki-
nių futbolo finalinėse varžybose. Mūsų mokyklos komanda iškovojo 
antrąją vietą. Varžybose dalyvavo 11 mokyklos mokinių: Klaudijus 
Kvedaras SED-55 gr., Tomas Čijunskis, Karolis Petkus EM-56 gr., 
Tomas Norkus AS-67 gr., K. Bagdonas, R. Barkauskas, T. Bocho-
novas, D. Gandzelis, E. Kundrotas, R. Venckus SED-69 gr., E. Buta 
AS-74 gr. 

Džiaugiamės regione iškovota antrąja vieta ir sveikiname prizi-
ninkus.  

 
Irma Kerienė ir Diana Rusienė, kūno kultūros mokytojos 

Politechnikos mokykla  
pakvietė į tradicinę amatų  

mugę prekybos centre „Eifelis“ 
 
Mažeikių politechnikos mokykla jau 

ketvirtą kartą pakvietė į amatų mugę 
„Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“, kuri tradi-
ciškai rengiama prekybos centre „Eifelis“.  
Šiemet ji tarptautinė – sulaukta draugų  iš  
Latvijos, Saldus technikumo. Mugėje buvo 
prekiaujama rankų darbo gaminiais. Dalis 
lėšų už parduotus gaminius šiemet buvo au-
kojama Mažeikių gyvūnų globos draugijai. 

Mokyklos direktorė Vida Lumpickienė 
pakvietė visus pasidžiaugti Kalėdų stebuklu, 
palinkėjo gražaus bendravimo, puikios nuo-
taikos. 

Mugėje buvo siūloma įsigyti įvairios 
produkcijos. Kadangi tradiciškai mugė vyks-
ta prieš Kalėdas, todėl daugiausia ir buvo 
siūloma šioms šventėmis skirtų daiktų. Buvo 
galima įsigyti įvairiausių kalėdinių skanėstų, 
dovanėlių, ekologiškų produktų, rankdarbių, 
suvenyrų, papuošalų, kalviškų gaminių, na-
mų apyvokos daiktų, dirbinių iš keramikos, 
stiklo, kaulo, popieriaus, statybinių me-
džiagų. Buvo siūloma susišukuoti, pasidaryti 
makiažą, pristatytos vaikų gimtadienių orga-
nizavimo paslaugos. 

Mugėje dalyvavo net 27 dalyvių koman-

dos - iš Telšių r. 
Varnių Motie-
jaus Valančiaus 
gimnazijos, VšĮ 
Kuršėnų poli-
technikos mo-
kyklos, Saldus 
technikumo, 
sutrikusios 
psichikos žmo-
nių globos bend-
rijos „Gyvenimo 
spalvos“, Ventos 
progimnazijos, 
Senamiesčio 
pagrindinės mo-
kyklos, Pavasa-
rio pagrindinės 
mokyklos, Gabi-
jos gimnazijos, Merkelio Račkausko gimna-
zijos, Politechnikos mokyklos bei jos Viekš-
nių skyriaus. Daugelis dalyvavo nebe pirmą 
kartą,  į mugę atvyko net kelios tos pačios 
mokyklos komandos.  

Dalyviai rodė meistriškumą, dalijosi savo 
amatų paslaptimis, lankytojai stebėjosi  iš-
mone, grožėjosi, rinkosi, pirko. Visus links-
mino šokėjai ir dainininkai iš Mažeikių poli-
technikos mokyklos ir Mažeikių Senamies-
čio pagrindinės mokyklos šokių kolektyvas 
„Trepsius“, vadovaujamas Vitos Sedalienės, 

bei visų laukiamas Kalėdų senelis.  
Dalyvių komandas vertino komisija - 

Mažeikių politechnikos mokyklos direktorė 
Vida Lumpickienė, Mažeikių verslininkų 
asociacijos vykdančioji direktorė Roberta 
Žaltauskienė, Mažeikių „Rotary“ klubo 
„Liberta“ tarybos narė Dalia Poliakaitė bei 
rinkodaros paslaugų prekės ženklo 
„Brawow“ įkūrėja Raimonda Sakalauskė. 
Buvo skirtos 7 nominacijos. Originaliausia 
tapo Mažeikių politechnikos mokyklos ko-
manda „Balta“, kūrybiškiausia – Saldus 
technikumo mokyklos komanda Nr.2, inova-
tyviausia išrinkta Telšių r. Varnių Motiejaus 
Valančiaus gimnazijos komanda 
„Gaudkalnio kitoks ūkis“, konkurencingiau-
sia - Mažeikių politechnikos mokyklos 
Viekšnių skyriaus komanda „Smaližių Kalė-
dos“, išskirtiniausios komandos vardą pelnė 
Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos 
dailės studijos „Meninis stiklas“ komanda, 
estetiškiausios – komanda iš Mažeikių Gabi-
jos gimnazijos „Saldžios Kalėdos“, o vers-
liausia pripažinta Mažeikių Merkelio Ra-
čkausko gimnazijos komanda „Po drugelio 
sparnu“. Komanda nugalėtoja šiemet pripa-
žinta Mažeikių „Ventos” progimnazijos ko-
manda „VENTiliatoriai 2“. Visos komandos 
buvo apdovanotos padėkos raštais, o laimė-
tojai – puikiais prizais. 
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Profesinio mokymo ateitis  
– iššūkiai ir geroji praktika 

 
Įgyvendinant Mažeikių politechnikos 

mokyklos Erasmus+: Leonardo da Vinci 
programos asmenų mokymosi mobilumo 
projektą „Darbu grindžiamas mokymasis – 
profesinio mokymo ateitis“ Nr. 2018-1-
LT01-KA102-046777 gruodžio 2-8 d. įvyko 
pirmasis praktikos/ darbo stebėjimo vizitas 
Vokietijoje, Hamburge. Vizite dalyvavo 
Mažeikių politechnikos mokyklos gimnazi-
jos skyriaus vedėja Snieguolė Kiškėnienė, 
statybos darbų profesijos mokytojos Vilma 
Ramanauskienė ir Vilma Šiaulienė, Mažei-
kių rajono savivaldybės mero pavaduotoja 
Sigutė Bernotienė, UAB „Mažeikių Vardu-
va“, Mažeikių verslininkų asociacijos atsto-
vai, Virmantas Jucius (Prekybos direktoriaus 
pavaduotojas) ir Robertas Kontrimas 
(Statybos direktorius). 

Projekto tikslas – remiantis užsienio ša-
lių patirtimi parengti rekomendacijas, kurios 
būtų naudojamos profesinį mokymą siekiant 
priartinti prie verslo įmonių poreikių regio-
niniu lygmeniu. 

Priimančioji organizacija Hamburge – 
infeba e.V. (Institut fur europasche Bil-
dungsprogramme) – organizavo susitikimus, 
diskusijas, objektų lankymą, kultūrinę prog-
ramą. 

Infeba e. V. atstovai ir projekto dalyviai 
aplankė profesinę statybos technikos mo-
kyklą Hamburge. Mokykloje buvo organi-
zuota diskusija apie Vokietijos dualinę pro-
fesinio mokymo sistemą. Dualinė profesinio 
mokymo sistema turi gilias tradicijas 
(užuomazgos jau buvo 1960 metais). Apie 
1980 metus dualinis mokymas Vokietijoje 
įgijo šiuolaikinę formą. Tokiu būdu jauni 
žmonės įgyja reikalingų praktinių įgūdžių, o 
įmonės gauna jaunus kvalifikuotus darbinin-
kus, turinčius įmonei reikalingą kvalifikaci-
ją. 

Dualinė mokymo sistema yra paremta 
socialiniu dialogu: baigęs pagrindinę mo-
kyklą mokinys (pagal pažangumą) pirmiau-
sia susiranda būsimą darbovietę ir išsiunčia į 
ją savo CV. Jeigu įmonei tinka mokinys, ji 
pasirašo sutartį su mokiniu ir siunčia moky-
tis profesijos į profesinio mokymo įstaigą, 
apmoka mokinio studijas. Įmonė mokiniui ir 
mokymo įstaigai kelia didelius reikalavimus. 
Mokymosi metu mokinys gauna išmokas 
pragyvenimui, patalpų nuomai. Suma svy-
ruoja nuo 800 Eur (I kurse) iki 1500 Eur (III 
kurse). Stipendija ir mokymosi metų trukmė 
priklauso nuo pasirinktos profesijos. Įgijęs 

profesiją mokinys turi teisę tęsti mokymąsi 
parengiamojoje klasėje ir toliau siekti viduri-
nio išsilavinimo. 

Vokietijoje privalomas mokslas yra iki 
18 metų. Jeigu mokinio nepriima jokia įmo-
nė, mokinys mokykloje gali lankyti paren-
giamąją grupę. Ten jis tobulina kalbos, ma-
tematikos žinias, CV rašymo įgūdžius ir vėl 
bando po metų rasti darbdavį, įsidarbinti ir 
gauti stipendiją. 

Vizito metu projekto dalyviai lankėsi 
Ausbildungszentrum – Bau in Hamburg 
GmbH (amatų centre). Susipažino su moky-
mo programomis, mokymo planais, moky-
mo baze. Apžiūrėjo centrą, stebėjo gamybi-
nio mokymo pamokas, dalyvavo bendroje 
diskusijoje su centro darbuotojais. 

Projekto dalyviai ne tik stebėjo pamokas, 
jas analizavo, susipažino su mokymo formo-
mis, taikomomis mokinių praktiniams įgū-
džiams formuoti, bet ir lankėsi šiuolaiki-
niuose objektuose (didžiuojasi Elbės filhar-

monija). Infeba e. V. atstovai organizavo 
išvykas į statybos objektus: lankytasi staty-
bos įmonėje AUG.PRIEN Bauunterne-
hmung GmbH und Co.KG, Otto Wulff  
Bauunternehmung GmbH, kurios priima 
mokinius pagal sutartis, juos įsidarbina 3 
metams ir moko praktinių įgūdžių. 

Norint paruošti rekomendacijas, kurios 
būtų naudojamos profesinį mokymą siekiant 
priartinti prie verslo įmonių poreikių regio-
niniu lygmeniu, vizito metu buvo aplankyti 
Lubeck pramonės ir prekybos amatų rūmai. 
Dalyviai susipažino su Pramonės ir amatų 
rūmų veikla vykdant švietimo įstaigų ir įmo-
nių bendradarbiavimą. Išsiaiškinta šios įstai-
gos įtaka ruošiant būsimųjų specialistų kva-
lifikacinius egzaminus, tikrinant mokymo 

kokybę. 
Kaip minėjau, vizite dalyvavo ir Mažei-

kių rajono savivaldybės mero pavaduotoja 
Sigutė Bernotienė. Pagal iš anksto suderintą 
darbotvarkę buvo numatyta susitikti su Rat-
haus Molln savivaldybės atstovu. Svarbu 
buvo sužinoti, su kokiomis užduotimis ir 
veikla dualiniame mokyme susiduria savi-
valdybės. Diskusijoje buvo aptartos švietimo 
finansavimo, kuravimo, bendradarbiavimo 
temos. Rathaus Molln atstovas supažindino 
su vietine gimnazija, miesto profesine mo-
kykla ir jaunimo užimtumo centru.  

Vizito metu dalyviai patobulino bendrą-
sias, bendravimo, bendradarbiavimo kompe-
tencijas. Projekto dalyviai bendravo vokie-
čių ir anglų kalbomis. 

Vizito Hamburge metu projekto daly-
viams buvo organizuota patraukli kultūrinė 
programa. Hamburgas didžiuojasi inovaty-
viais objektais ant vandens (sprendžiant būs-
to problemas). Dalyviai pamatė pasaulinio 

garso miuziklus, aplankė pasaulinio garso 
muziejų „Miniatiūr Wunderland“, dalyvavo 
Hamburgo, Lubecko kalėdinėse mugėse. 

Vizito pabaigoje priimančios organizaci-
jos infeba e. V. vadovė Virginija Vinčaitė 
įteikė dalyviams sertifikatus ir Europass 
mobilumo dokumentus. 

 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos 

Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus po-
žiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakin-
ga už bet kokį jame pateikiamos informacijos 
naudojimą. 

 
Vilma Šiaulienė, projekto dalyvė, staty-

bos darbų profesijos mokytoja metodininkė 


