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SEMINARAS PEDAGOGAMS  
 

Gruodžio 12 d. mokykloje vyko semina-

ras pedagogams „MS Producer programos 

panaudojimas ugdymo procese“. Seminarą 

vedė anglų kalbos vyr. mokytoja L. Vėliūtė-

Balzerienė. 

Vis dažniau yra kalbama, kad mokytojai 

aktyviau naudotųsi informacinėmis technolo-

gijomis ugdomajame procese, darydami jį 

įdomesnį, patrauklesnį mokiniams ir taip 

labiau juos sudomindami ir motyvuodami 

pamokų metu.  

Mokytoja glaustai pristatė kuo yra nau-

dinga ši programa ugdomajame procese ir 

kaip tai gali pasitarnauti mokytojui ir paleng-

vinti jo darbą. Seminaro metu buvo pristatyta 

pačios mokytojos sukurta video pamoka su 

MS Producer programa. Vienas esminių šios 

programos privalumų - mokytojas turėdamas 

įvairios mokomosios medžiagos, t.y. skaid-

rių, nuotraukų, video bei audio failų ar kitų 

formatų,  gali visa tai sujungti į vieną progra-

mą, medžiagą apdoroti ir kaip galutinį pro-

duktą pateikti mokiniams, o tai padaryti ir 

padeda būtent mokytojos L. Vėliūtės-

Balzerienės pristatyta programa. Mokytoja 

buvo paruošusi savo kolegoms padalomąją 

medžiagą, kurios pagalba supažindino ir 

pamokė pagrindinių žingsnių, kaip reiktų 

dirbti su MS Producer programa. Taigi, mo-

kytojai išklausę trumpą pristatymą, gavo 

praktinę užduotį, kurios metu parengė trum-

pus filmukus. Gautas rezultatas mokytojams 

patiko.  

Mokytoja vedusi seminarą tikisi, kad iš 

klausiusių kolegų tarpo atsiras bendraminčių, 

kurie susidomės šia programa ir ateityje pa-

bandys ją pritaikyti savo kasdieniame darbe 

parengdami įdomesnes, kūrybingesnes bei 

šiuolaikiškesnes pamokas.  
 

B. Butnoriutė,  

„Žvilgsnio” korespondentė 

Gruodžio pradžioje mokykloje įvyko anglų kalbos olimpiada. 

Olimpiados tikslas – motyvuoti mokinius domėtis užsienio kalbo-

mis, pasitikrinti žinias bei paskatinti pasitikėti savo jėgomis. Olimpi-

adoje dalyvavo 15 I-o kurso mokinių. Olimpiados užduotys buvo 

parengtos atsižvelgiant į mokymo programą ir orientuotos į B2 lygį 

pagal Europos kalbų aplanką, ir remiantis valstybinio egzamino pro-

grama, kuri taip pat yra orientuota į B2 lygį. Olimpiadoje buvo pa-

teiktos sekančios užduotys: klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo ir 

rašinys pateikta tema. Pagrindinė tema, sekusi per visas pateiktas 

užduotis, buvo užsienio kalbos mokėjimo nauda. Mokiniams užduo-

tys buvo pažįstamos, nes panašus darbas vyksta ir pamokų metu, 

todėl daugumai buvo nesunkiai įveikiamos. Įdomių ir savitų minčių 

mokiniai pateikė rašiniuose.  

Suvedus rezultatus ir juos apibendrinus, galima teigti, kad moki-

niai užduotis atliko pakankamai gerai. Maksimalus užduočių taš-

kų skaičius – 75 taškai.  

Pirmą vietą užėmė SED-9 gr. mokinys Nerijus Venckus, surin-

kęs 60 taškų. 

Antra vieta atiteko AP-12 gr. mokinei Živilei Spietinytei, surin-

kusiai 58 taškus. 

Trečią vietą užėmė ST-10 gr. mokinys Vilhelmas Milis, surinkęs 

56 taškus. 

Mokiniai olimpiada buvo patenkinti, dauguma jų norėtų daly-

vauti ir kitais metais. 2012 m. vasario mėn. Nerijus Venckus daly-

vaus Mažeikių rajono anglų kalbos olimpiadoje. Linkime jam sėk-

mės ir drąsiname, kad svarbiausia yra ne laimėti, o dalyvauti ir paro-

dyti, kad mes esame gabūs. 

 

Lijana Vėliūtė-Balzerienė, anglų kalbos vyr. mokytoja 

Mokyklos naftininkų laboratorijoje vyko 

tradicinė chemikų popietė, į kurią pakvietė-

me mokinius iš kitų mokyklų su savo che-

mijos mokytojomis. Į popietę atvyko gausus 

būrys svečių - Sodų vidurinės, Ventos, Se-

namiesčio ir Kalnėnų pagrindinių mokyklų 

atstovai. Renginį vedė profesijos vyr. moky-

toja Juzefa Čapienė. Mokytoja papasakojo 

apie naftos produktų operatoriaus ir chemi-

nės analizės laboranto specialybes, pristatė 

renginio programą. Svečius pasveikino mo-

kyklos direktorė Vida Lumpickienė. Popie-

tėje dalyvavo mokyklos direktorės pavaduo-

toja ugdymui Stasė Čupkovienė, direktorės 

pavaduotojas praktiniam mokymui Rimantas Pocevičius. 

Šiemet popietę pavadinome „Bandyk ir pavyks“, todėl labiau 

„įdarbinome“ pačius svečius. Juos pakvietėme atlikti įvairius bandy-

mus. Laboratorinių darbų eigą paaiškino profesijos vyr. mokytojos 

Regina Ažukienė, Juzefa Čapienė, Gėnė-Janina Pavlovienė, Bronis-

lava Butnoriutė. Titravimo procesą demonstravo PO–100 grupės 

mokinės Simona Bubilaitė ir Jovita Stonkutė, svečiams padėjo PO–

15 grupės mokiniai Aistė Latakaitė ir Karolis Vilkauskas. Mokiniai 

iš kitų mokyklų susipažino su laboratoriniais indais, stebėjo iškritu-

sias nuosėdas per mikroskopą, atskyrė du nesimaišančius skysčius, 

titravo. Svečiai stengėsi, buvo atidūs, skaitė pateiktų darbų aprašy-

mus, dirbo, pasitardami vieni su kitais, gavo gerus rezultatus. 

Antroji renginio dalis vyko specialybės kabinete. Svečiai buvo 

pakviesti į specialybės pamoką, kurią vedė profesijos mokytoja Bi-

rutė Šeštakauskienė. Mokytoja paaiškino naftos perdirbimo proceso 

– katalizinio krekingo ypatumus, demonstravo video medžiagą. Sve-

čiai turėjo progą patys braižyti technologinę schemą, susipažinti su 

pagrindiniais aparatais. 

Renginio pabaigoje mokyklos direktorė Vida Lumpickienė padė-

kojo svečiams už dalyvavimą, įteikė padėkos raštus ir simbolines 

dovanėles. 

Dėkojame chemijos mokytojoms - Ildai Benikienei, Snieguolei 

Vitkevičienei, Audronei Čekytei, Dovilei Šliterinei, kurios su mu-

mis bendradarbiauja jau ne pirmus metus. 

 

Bronislava Butnoriutė, profesijos vyr. mokytoja 
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ĮSPŪDINGA MOKOMOJI EKSKURSIJA 
 

Gruodžio pradžioje EM-87, EM-88 ir ER-3 grupių mo-

kiniai vyko į Viekšnių hidroelektrinę ir UAB „Kalcitas“. 

Mokinius lydėjo mokytojai Rima Jurkūnienė, Algis Račys, 

Margarita Zavjalova ir Daina Žukauskienė. 

Viekšniuose mus pasitiko elektrinės darbuotojas M. 

Kaminskas, kuris organizavo pažintinę ekskursiją. Jis supa-

žindino mokinius su Viekšnių malūno istorija, papasakojo, 

kad atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę malūnas buvo pri-

vatizuotas. Vandens energija grūdams malti nebenaudoja-

ma, o naudojama elektros energijos gamybai. 

Nuvykus į UAB „Kalcitas“, mus pasitiko bendrovės 

energetikas V. Ūkanis, kuris papasakojo apie bendrovės 

gaminamą produkciją bei veikiančius elektros įrenginius. 

Mokiniai liko patenkinti mokomąja ekskursija. 

 

Daina Žukauskienė,  

profesijos vyr.mokytoja  

Lapkričio pabaigoje mokykloje vyko 

viktorina ,,Sveikuolių sveikuoliai“ pagal 

projektą ,,Mokomės gyventi sveikai“. Šis 

renginys - baigiamasis. Jame dalyvavo AS-

5, AS-6 ir EM-7, SED-8, SED-9, ST-10 ir 

PO-11, AP-12, AS-95, EM-96, SED-97, 

SED-98, ST-99 ir PO-100, AP-1 grupių ko-

mandos ir jų auklėtojai. Komandų dalyviai 

turėjo atsakyti į testo apie sveiką gyvenseną 

klausimus, padėti „Petriukui“ parduotuvėje 

nusipirkti šviežios žuvies ir aliejaus, pade-

monstruoti komisijai po vieną rytinės 

mankštos pratimą. Komandų pasirodymus 

stebėjusi komisija (mokyklos direktorė Vida 

Lumpickienė, pavaduotoja ugdymui Stasė 

Čupkovienė ir popamokinės veiklos organi-

zatorius Vaidas Andrijaitis) nusprendė, kad 

pralaimėjusių nėra, todėl visoms renginyje 

dalyvavusių grupių komandoms įteikė Padė-

kos raštus bei dovanėles. 

Renginio metu buvo apdovanoti ir plaka-

tų konkurso ,,Rūkymui – NE!“ dalyviai (šis 

konkursas vyko mokykloje ir mokyklos 

Viekšnių skyriuje). Padėkos raštai buvo 

įteikti visiems dalyvavusiems mokiniams, o 

prizines vietas užėmusiems buvo įteiktos 

atminimo dovanėlės. Pirmoji vieta  politech-

nikos mokykloje buvo paskirta AP-12 gru-

pės mokinei Živilei Spietinytei, antroji - EM

-96 grupės mokiniui Gediminui Vaičiui, o 

trečioji – SED-97 grupės mokiniams Roma-

nui Giedraičiui ir Vidui Barauskui. Viekšnių 

skyriuje plakatų konkurse pirmoji vieta pa-

skirta TP-37 grupės mokiniui Edgarui Vese-

liui, antroji – MA-44 grupės mokinėms Lau-

rai Jasaitytei ir Justinai Ramanauskaitei, o 

trečioji – MA-98 grupės mokinėms Giedrei 

Milieškaitei ir Joanai Žalkauskaitei. 

Pagal projektą ,,Mokomės gyventi svei-

kai“ vyko akcijos: ,,Nebūkime abejingi ran-

kų plovimui,“ ,,Švaraus vandens stiklinė“, o 

Viekšnių skyriuje vyko sveikatingumo die-

na ,,Judėk sveikatos labui“. Projektą finansa-

vo Mažeikių rajono savivaldybė. 

 

Roma Žukauskienė,  

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė  
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Kyšininkavimo virusui  

Lietuvoje – STOP! 

Šiaulių universiteto Socialinių mokslų 

fakulteto Viešojo administravimo katedra, 

bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdyba, 

šių metų lapkričio mėnesį paskelbė piešinių 

konkursą „Kyšininkavimo virusui Lietuvoje 

– STOP!“, kuriame dalyvavo Mažeikių poli-

technikos mokyklos AS-6 gr. mokinys Sta-

sys Jurevičius.  

2011 m. gruodžio 9 d. Šiaulių universite-

to Socialinių mokslų fakultete vyko rengi-

nys, skirtas pažymėti Tarptautinę antikorup-

cijos dieną. Renginio metu buvo apdovanoja-

mi piešinių konkurso „Korupcijos virusui 

Lietuvoje – STOP!“ nugalėtojai. Iš konkurso 

organizatoriams pateiktų devyniasdešimties 

piešinių Stasio Jurevičiaus darbas pripažintas 

geriausiu. 

Dešimt aukščiausius įvertinimus pelniu-

sių darbų bus eksponuojami Lietuvos Res-

publikos Seime, o jų autoriai 2011 m. gruo-

džio 21 d. galės apsilankyti Lietuvos Res-

publikos Seime ir susitikti su Lietuvos Res-

publikos Seimo Antikorupcijos komisijos 

atstovais. 

Asta Perminienė, dailės mokytoja  

Mūsų mokykloje 

įkurtos ir įregistruo-

tos „Lietuvos Junior 

Achievement“ orga-

nizacijoje trys mokinių mokomosios bendro-

vės (MMB) - „Stalita“, „Shine“ ir „Gold 

Angels“. Bendrovių veiklos laikotarpis 2011

-12-05 – 2012-03-05. 

Mokinių bendrovė – tai unikali galimybė 

mokykloje įkurti ir įgyvendinti savo verslą. 

Įkurdami trumpalaikę akcinę bendrovę ir ją 

valdydami mokiniai įgyja verslo įgūdžių ir 

praktiškai pritaiko ekonomikos sąvokas. Mo-

kiniai dirbant komandoje prisiims asmeninę 

atsakomybę už sprendimų priėmimą, įvertins 

savo gebėjimus. Būdami bendrovės valdybos 

nariais įgys neįkainojamą patirtį versle, įgys 

vertingų pažinčių, lyderiavimo įgūdžių, pri-

pažinimą, darbo įgūdžių, susipažins su karje-

ros galimybėmis, geriau pažins save, išmoks 

tvarkyti buhalterinę apskaitą, dokumentaciją, 

susipažins su rinkodaros labirintais. 

 MMB „Stalita“ prezidentas ST-99 grupės 

mokinys Rokas Ronkauskis, bendrovės veik-

la - originalių medienos gaminių gamyba ir 

pardavimas. 

 MMB „Shine“ prezidentas AP-1 grupės 

mokinys Ivaras Lauraitis, bendrovės veikla - 

interjero detalių, papuošalų, įvairių daiktų 

dekoravimas tamsoje šviečiančiais dažais. 

 MMB „Gold Angels“ – prezidentė PO-11 

grupės mokinė Vaida Rimkutė, bendrovės 

veikla - proginių žaisliukų, suvenyrų gamyba 

ir pardavimas. 

Bendrovės veiklą stebi ir prižiūri ekonomi-

kos mokytoja Vilma Ramanauskienė bei 

verslo konsultantas UAB „Juodasis gintaras“ 

direktorius Egidijus Petrikas. 
 

Vilma Ramanauskienė,  

ekonomikos ir verslo pagrindų  

vyr. mokytoja  

 

Mokytojams suteikta aukštesnė kvalifikacinė 

kategorija 
 

Vakar vyko mokyklos atestacijos komisijos posėdis, kuriame šeši 

mokytojai 

siekė įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. 

Atestacijos komisijos posėdyje dalyvavo Šiaulių pramonės ir amatų 

rūmų profesinio mokymo ir švietimo skyriaus vadovė Edita Griga-

liauskienė, UAB „Juodasis gintaras” direktorius Robertas Karvaus-

kas. Mokytojams Ninai Steponavičienei, Dangirui Gurauskui ir 

Danutei Barakauskienei suteikta vyr. mokytojo kvalifikacinė kate-

gorija. Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija suteikta mo-

kytojoms Irmai Kerienei, Adolfinai Grušienei ir Sonatai Jaskaudie-

nei.  

 

 

Žiemos atostogos....tra ta ta... 
 

Į mokyklą grįžtame  

 

2012 m. sausio 9 dieną! 
 

Įspūdingų atostogų! 

Dalyvavome regioninėse šaškių ir šachmatų varžybose 
 

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre vyko Šiaulių regiono profesinio 

mokymo įstaigų šaškių ir šachmatų varžybos. Mūsų mokyklos vaikinų komanda 

šaškių ir šachmatų varžybose iškovojo III-ją vietą. 

 

Susitikimas su kolegijos dėstytojais 
 

Mokykloje lankėsi Kauno technikos kolegijos dėstytojai ir studentai. Svečiai pristatė 

mokymo įstaigoje ruošiamas specialybes, mokymosi bei studentavimo galimybes. 

Susitikime dalyvavo Sodų vidurinės mokyklos mokytojai ir mokiniai. Renginio metu 

buvo dalinami lankstinukai. 


