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GRUODIS 
 
Kelionė buvo neilga. 
Jau žengiam paskutinį žingsnį -  
Ir pabaiga. 
Pirmyn su nerimu žvelgiu. 
Širdy gėla ir maudulys. 
Į juodą, žvarbią gruodžio naktį 
Ir vėl mintis nuklys. 
Pradžioj žiemos naktis ilga, 
Gal siautės vėtra ir pūga, 
Gal speigas, alkanas, žiaurus,  
Atidarys godžius nasrus. 
Taip, iš tiesų. 
Ir dienomis, ir naktimis 
Niūru, tamsu. 
Ir šaltis spaudžia vis labiau, 
Ir vėjas rūstauja žvarbiau, -  
Ir aš einu be atvangos 
Sutikt žiemos, 
Šaltos, ilgos. 
  Vincas Mykolaitis-Putinas 

Baigiasi metai ...  

Sustojam, atsisukam atgal ir matom,  

kiek daug dar liko nepadaryta... 

O laikas, kaip pro pirštus byrantis smėlis, - čia jo daug,  

o žiūrėk jau visai nėra... 

Linkiu: 

Kad iš namų nesitrauktų laimės bei meilės dvasia... 

Kad neaplenktų gera sveikata ir šaunios idėjos... 

Kad visada rastume gerą žodį bei suprantantį  

žvilgsnį šalia esančiam... 

Didžiausios dovanos yra mūsų širdyse. 

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 2014 metų! 

 

Direktorė Vida Lumpickienė 
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Gruodžio 1-oji – pasaulinė AIDS diena. Šios dienos tikslas - 

propaguoti brandesnį visuomenės, politikų bei žiniasklaidos požiūrį 

į ŽIV/AIDS ligą ir ligonius bei siekti nulio naujų ŽIV užsikrėtimų, 

nulio diskriminacijos, nulio naujų mirčių nuo AIDS! Šia proga Lie-

tuvos Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras kvietė  mokyklas, univer-

sitetus, įstaigas, įmones ar klubus prisijungti prie protų mūšio inicia-

tyvos „AIDS: geriau žinoti“. 

Mažeikių politechnikos mokykla ir mokyklos Viekšnių skyrius 

įsijungė į šią iniciatyvą. Gruodžio 2 ir 3 dienomis  mokyklose vyko 

protų mūšiai, kuriuose dalyvavo 12 mokinių komandų ir jų auklėto-

jai. Renginiuose dalyvavo ir  polici-

jos atstovai. Telšių apskrities vyriau-

siojo policijos komisariato Mažeikių 

rajono policijos komisariato Viešo-

sios policijos skyriaus Prevencinio 

poskyrio specialistė Renata Vasi-

liauskytė skaitė pranešimą 

„Bendrosios žinios apie narkotines ir 

psichotropines medžiagas, jų pirmta-

kus ir ryšį su ŽIV“. Kinologas To-

mas Taurinskis su savo augintiniu, 

vokiečių aviganių veislės Attilu, de-

monstravo, kaip surandamos narkoti-

nės medžiagos.  

Protų mūšio metu komandos rungėsi 

atsakinėdamos ne tik į klausimus, 

susijusius su ŽIV ir AIDS, bet jiems 

reikėjo atlikti ir įvairias bendro išpru-

simo ir kūrybiškumo reikalaujančias užduotis. Mažeikių politechni-

kos mokykloje I vietą laimėjo jungtinė ST-29 bei PO-30 grupių 

komanda, II vietą – AP-26 grupės komanda, III vietą – EM-25 gru-

pės komanda. Viekšnių skyriuje I-ą vietą laimėjo TP-47 grupės ko-

manda, II vietą – MA-48 grupės komanda, tretieji liko AD-46 gru-

pės komanda. 

Po renginio mokiniai apdovanoti padėkos raštais ir dovanėlėmis.  

 

Ineta Grinkevičienė, vyr. socialinė pedagogė 

Roma Žukauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

Lapkričio 18 d. Mažeikių politechnikos mokyklos ir Viekšnių 

skyriaus mokiniai lankėsi LNK televizijos būstinėje Vilniuje. Moki-

niai buvo pakviesti dalyvauti televizijos laidos „Yra kaip yra“ filma-

vime. Laidoje mokiniai turėjo diskutuoti apie profesinio mokymo 

profesionalumą Lietuvoje. Nuvykus paaiškėjo, kad diskusijos tema 

pasikeitė. Mokiniai galėjo stebėti laidos, kaip jaunos šeimos, išvy-

kusios į užsienį, gali labai greitai prarasti savo 

mažamečius vaikus, filmavimą. Mokiniams šios 

problemos taip pat aktualios. Jie sužinojo, kad 

humaniškumu ir tolerancija garsėjančioje Norve-

gijoje vaiką gali atimti vien dėl to, kad kaimynas 

pamatė vaiką, nešantį šiukšles. Tai yra grindžia-

ma vaiko išnaudojimu. Jei darželio auklėtojai 

pasirodė, kad vaikas pernelyg uždaras, o jo ma-

ma retai šypsosi, daroma išvada, kad mama vei-

kiausiai serga depresija. Labai greitai nuspren-

džiama, kad tai neigiamai veikia vaiko vystymą-

si. Taip jaunos lietuvių šeimos, kaip nesugeban-

čios tinkamai pasirūpinti savo atžalomis, atsidu-

ria ne tik teismų ir žiniasklaidos akiratyje,   bet ir 

nesulaukia tinkamos pagalbos iš Lietuvos Res-

publikos. Laidoje dalyvavusi Vaiko gerovės pa-

rlamentinės grupės vadovė socialdemokratė R. 

Šalaševičiūtė paminėjo vieną labai svarbią prie-

žastį - Lietuva nėra pasirašiusi bendradarbiavimo 

sutarčių su daugeliu Europos valstybių, tarp jų ir 

su Norvegija, dėl vaiko teisių apsaugos užsienio 

valstybėje.  

Mokiniai ne tik dalyvavo laidos filmavime, 

bet ir pažintinės ekskursijos metu plačiau susipažino su LNK televi-

zijos studija. Taip pat turėjo galimybę detaliau sužinoti, kuo specifi-

nės vaizdo ir garso operatorių profesijos. Buvo akcentuota, jog šios 

srities specialistai - jauni, energingi, mokantys dirbti su IT - yra 

labai reikalingi. 

Mokinius lydėjo karjeros koordinatorės S. Jaskaudienė ir L. Vė-

liūtė-Balzerienė.  

Dėkojame mokyklos direktorei už suteiktą galimybę apsilankyti 

LNK televizijos studijoje.  
S. Jaskaudienė, L. Vėliūtė-Balzerienė, ugdymo karjerai koordinatorės 



 

 

 
2013 m. gruodžio 19 d., Nr. 8 (74)  

Dalyvavome Finansinio  

raštingumo olimpiadoje 2013 
 

Spalio 9 d. Lietuvoje viešintis Danijos 

sosto įpėdinis princas Frederikas tiesioginės 

internetinės vaizdo konferencijos metu vi-

siems Lietuvos mokiniams paskelbė, trečius 

metus vykstančios Finansinio raštingumo 

olimpiados 2013, startą. Šios olimpiados 

tikslas – skatinti finansinio raštingumo ži-

nias, kūrybiškumą, bendruomenės vienybę ir 

turimus asmeninius lėšų valdymo įgūdžius. 

Konkurso organizatoriai - „Danske Bank“ su 

partneriais. 

Mažeikių politechnikos mokyklos 

„Jaunųjų verslininkų“ būrelio mokinės 

„Auksarankės“  Bernotaitė Austėja, Jotkaitė 

Justina, Novikovaitė Viktorija, Šeputytė 

Dovilė ir Žiaugaitė Viktorija (AP-26 gr.) taip 

pat užsiregistravo ir savo jėgas išbandė Fi-

nansinio raštingumo olimpiadoje 2013. Šios 

merginos pateko į vyresniųjų dalyvių (5-12 

klasės) grupę. 

Vyresniųjų dalyvių (5-12 klasės) olimpi-

ados užduotį sudarė dvi dalys, jas reikėjo 

atlikti ir įkelti į olimpiados tinklalapį dviem 

etapais. 

I etapas vyko spalio 10-25 d. Šio etapo 

metu mokiniai turėjo atlikti ir įkelti pirmąją 

konkurso užduotį - pateikti originalią idėją, 

siūlomą Danijoje gyvenantiems savo bendra-

amžiams, ją aprašyti ir atlikti finansinius 

skaičiavimus. „Auksarankės“ užduotį atliko 

laiku pagal nustatytus konkurso reikalavi-

mus ir pateko į antrąjį konkurso etapą.  

II etapas vyko nuo spalio 25 d. iki lapkri-

čio 15 d. Toliau konkurse dalyvaujančios 

komandos turėjo kūrybiškai ir patraukliai 

pristatyti jau pasiūlytą produktą ar paslaugą. 

Kadangi buvo absoliuti kūrybiškumo laisvė, 

tai mūsų mokyklos „Auksarankės“ sukūrė 

vaizdo klipą, kuriame jos pateikė savo idėją. 

Jūsų dėmesiui pateikiame internetinio pusla-

pio, kuriame rasite vaizdo klipą, nuorodą 

http://www.youtube.com/watch?

feature=player_embedded&v=tjtvGeCDh7g.  

Lapkričio 29 d. buvo paskelbti prizinių 

vietų laimėtojai. Nors „Jaunųjų verslininkų“ 

būrelio merginos „Auksarankės“ ir nepateko 

į geriausių komandų trejetuką, nes dalyvavu-

sių komandų buvo net 280, bet patirties ir 

kūrybiškumo pasisėmė su kaupu. Ši patirtis 

leis mums toliau dirbti ir padės įkurti moko-

mąją mokinių bendrovę „Auksarankės“, kuri 

gamins rankų darbo atvirukus.  

Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą profe-

sijos mokytojai Astai Rimkienei. 

 

Erika Pusvaškė,  

ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja 

Šaškių-šachmatų varžybos  
 

Lapkričio 28 d. mokykloje vyko šaškių-

šachmatų varžybos.  

Šaškių varžybose dalyvavo net 24 moki-

niai iš įvairių grupių. I-osios vietos nugalėto-

jas - Dovydas Šukys (SED-28 gr.). II-oji 

vieta atiteko Tadui Sobutui (SED-27 gr.). O 

III-osios vietos laimėtojas Mindaugas Gri-

cius (EM-25 gr.). 

Šachmatų varžybose jėgas panoro išban-

dyti 5 mokiniai. I-ąją vietą laimėjo Modestas 

Šakalys (ST-29 gr.). II-oji vieta atiteko Ne-

dui Juškai (EM-17 gr.), III-oji - Vaidotui 

Negreckiui ( ST-29 gr.). 

Gruodžio 17 d. Radviliškio reabilitaci-

niame profesinio rengimo centre vyks Šiau-

lių regiono profesinių mokyklų šaškių-

šachmatų varžybos. Mokyklos komandai 

atstovaus nugalėtojai. Linkime jiems sėk-

mės. 

                                                                   

Irma Kerienė,  

Diana Rusienė,  

kūno kultūros mokytojos 

Pokalbis su respublikinio 

suvirintojų  

konkurso prizininku 
 

Pakalbinau Martyną Tarvydą, SED-8 

grupės mokinį, kuris Kauno statybininkų 

rengimo centro organizuotame respublikinia-

me suvirintojų profesinio meistriškumo kon-

kurse laimėjo II-ąją vietą ir parsivežė apdo-

vanojimą (profesijos mokytojas Romas Špo-

kauskas). Paprašiau Martyno papasakoti apie 

jo gebėjimą virinti, pasiekimus, taip pat apie 

šeimą, pomėgius, svajones... 

Šis konkursas ne vienintelis Martyno 

gyvenime. Pernai mokykloje vykusiame su-

virintojų konkurse iš visų dalyvių jis pasiro-

dė geriausiai. Pirmame kurse su mokyklos 

komanda dalyvavo Klaipė-

dos laivų statybos ir remon-

to mokykloje vykusiame 

panašiame konkurse.  

Martynas pasakojo, kad 

geriausiai Kaune jam sekėsi 

virinti pusautomačiu. Kon-

kurso užduočių atlikimo 

eiliškumą lėmė burtai. Su-

sumavus rezultatus, paaiš-

kėjo, kad jis pateko tarp 

geriausiųjų.  

Martynas nesigaili pasirin-

kęs suvirintojo specialybę. 

Virinti jam patinka. Namuo-

se jis turi įrangą ir, esant 

reikalui, gali pasidaryti vis-

ką, kas reikalinga. Kad bus 

suvirintoju jis žinojo jau 10 

klasėje, nes šia specialybe 

domėjosi, skaitė apie ją 

internete, žiūrėjo televizijos laidas. Martynas 

iš Ventos, baigė Ventos gimnaziją. Paklaus-

tas apie pomėgius, jis prasitarė, kad jam pa-

tinka ūkio darbai, susiję su įvairia technika. 

Darbo jis nebijo. Martyno šeima didelė, na-

muose padeda tėvams. Martynas šiltai atsi-

liepė apie savo artimuosius, pagalbą vienas 

kitam, draugišką bendravimą. Ir šv. Kalėdas 

jie pasitiks kartu  namuose. Taip būna visa-

da.  

Paklaustas apie atostogas, Martynas sakė, 

kas jų nelaukia. Kalbėdamas apie svajones, 

Martynas užsiminė, kad didelių svajonių kol 

kas neturi  - norėtų baigęs mokyklą susirasti 

gerą darbą. 

Grupės auklėtoja Erika Pusvaškė apibū-

dino Martyną kaip labai pavyzdingą, pažan-

gų, pareigingą mokinį, siekiantį darbe koky-

bės, be galo gerai atliekantį pavestas užduo-

tis, draugiškai bendraujantį su grupės drau-

gais ir mokytojais.  

Ką tik Martynas dalyvavo dar viename 

mokyklos konkurse – atrankoje, kur jam taip 

pat pasisekė. Martynas atliks gamybinę prak-

tiką užsienyje.  

Dėkoju Martynui už malonų pokalbį ir 

linkiu didelės sėkmės. 

 

B. Butnoriutė,  

„Žvilgsnio“ korespondentė  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tjtvGeCDh7g
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tjtvGeCDh7g
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Profesijos mokytojai sėmėsi  

patirties Vokietijoje 
 

Mažeikių politechnikos mokykla įgyvendina Leonardo da Vinci 

programos mobilumo projektą „Ekonomika ir profesija” Nr.LLP-

LdV-VETPRO-2013-LT-0881. 

Lapkričio 17 - 23 dienomis vyko pirmasis šio projekto vizitas 

Chemnitz mieste, Vokietijoje, kuriame dalyvavo mokyklos profesi-

jos mokytojai Vilma Ramanauskienė ir Dangiras Gurauskas. Vizite 

taip pat dalyvavo atstovai iš projekto partnerių mokyklų: VšĮ Kur-

šėnų politechnikos mokyklos, VšĮ Telšių profesinio rengimo centro 

ir VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro. 

Pagrindinis šio projekto tikslas – suteikti galimybę ekonomikos 

ir kitų profesinio mokymo dalykų mokytojams gilinti bei 

plėtoti profesines ir dalykines žinias užsienio šalyse. 

Mokytojų grupė lankėsi mokymo centre F + U Sachsen 

gGmbH, kur susipažino su priimančios organizacijos tarp-

tautinių projektų koordinatore Gundula Pinillo, mokymo 

programomis, bendravo su įvairių profesijų mokytojais, 

lankėsi mokymo centro mokomuosiuose virėjų, konditerių, 

namų ūkio ekonomių kabinetuose, automechanikų dirbtu-

vėse, mokomojoje parduotuvėje. 

Apsilankę F + U Sachsen gGmbH ir Berufliches Schul-

zentrum fur Wirtschft II mokymo centruose, mokytojai 

susipažino su Vokietijos švietimo sistemos ypatumais, ino-

vatyviais ekonomikos mokymo metodais bei informacinių 

technologijų naudojimu teorinio ir praktinio mokymo pa-

mokose. Projekto dalyviai domėjosi, kaip mokymo įstaigo-

se įgytos verslumo žinios padeda mokiniams įsilieti į darbo 

rinką, kaip mokymo proceso metu ugdomos asmeninės 

verslumo savybės - gebėjimas 

dirbti komandoje, bendravimas su 

klientais, pasitikėjimas savimi ir 

savo žiniomis, kūrybiškumas.  

Informavimo ir darbo biržos cent-

ruose projekto dalyviai turėjo gali-

mybę susipažinti su bedarbių pro-

blemų sprendimu. 

Projekto dalyviams buvo skirta ir 

turininga kultūrinė programa – 

ekskursijos po Chemnitz ir Drez-

deno miestus - dalyviai galėjo 

susipažinti su šių miestų istorija, 

kultūra ir tradicijomis. 

Projekto metu dalyviai patobulino 

profesines, socialines ir bendra-

kultūrines, anglų/vokiečių kalbų 

kompetencijas, kėlė savo profesi-

nę kvalifikaciją. Žinias, įgytas 

Vokietijoje, mokytojai pritaikys 

savo darbe - integruos ekonomiką 

ir verslumą į kitus profesinio mo-

kymo dalykus. 

Taip pat vizito metu susitikome ir su Lenkijos tęstinio mokymo 

centro Torūnėje (The Centre for Continuing Education in Toruń, 

Poland) kolegomis. Buvo puiki proga padiskutuoti apie profesinio 

mokymo organizavimo ypatumus Lietuvoje ir Lenkijoje.  

 

Vilma Ramanauskienė,  

Dangiras Gurauskas,  

profesijos mokytojai, projekto dalyviai 

 

Leonardo da Vinci programą Lietuvoje administruoja Švietimo 

mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis prane-

šimas atspindi tik autorės požiūrį, todėl Komisija negali būti laiko-

ma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 
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Mūsų mokyklos mokinė – projekto lyderė 
 

       Gruodžio 6 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Vilniuje 

surengė baigiamąją kraštotyrinio-kūrybinio projekto „Lietuvos laisvė ir ne-

priklausomybė mokinių rankose“ šventę. Jos metu buvo apdovanoti geriau-

sių darbų autoriai. Mūsų mokyklos AP-18 gr. mokinė Karolina Pachomova  

šiame konkurse laimėjo pirmąją vietą. Kūrybiniame darbe ryški floristikos ir 

tautiškumo sintezė: naudojant augalinius motyvus siekta  užčiuopti lietuviš-

kumo dvasią, tautiškumo simbolius. Kartu su mokine aptarėme darbo idėjas, 

mintis, sumanymus ir bendradarbiaujant juos įgyvendinome. 

 

Asta Perminienė, dailės vyr. mokytoja 

Vilniuje vyko konferencija  

“Geroji profesinio mokymo 

patirtis: 2013 metai”  

 
Siekiant pristatyti profesinio mokymo iniciatyvas, aptarti pasi-

traukimo iš profesinio mokymo situaciją Lietuvoje bei galimybes 

profesinio mokymo įvaizdžiui formuoti, gruodžio 17 d. Vilniuje 

vyko konferencija “Geroji profesinio mokymo patirtis: 2013 me-

tai”. 

Konferencijos metu buvo paskelbti ir apdovanoti 2013 m. profe-

sinio mokymo gerosios patirties konkurso laimėtojai. 

2013 m. konkurso tikslas – skatinti profesinio mokymo įstaigas 

pasidalinti jų mokinių arba absolventų sėkmės istorijomis, kurios 

motyvuotų kitus sekti jų pavyzdžiu ir įkvėptų pasirinkti arba sugrįž-

ti į profesinį mokymą. 2013 m. konkurso tikslas – skatinti profesi-

nio mokymo įstaigas pasidalinti jų mokinių arba absolventų sėkmės 

istorijomis, kurios motyvuotų kitus sekti jų pavyzdžiu ir įkvėptų 

pasirinkti arba sugrįžti į profesinį mokymą. 

Mūsų mokykla pateikė dvi sėkmės istorijas: apie profesijos vyr. 

mokytoją, nuotolinio mokymo klasės metodininką Dangirą Guraus-

ką ir Viekšnių skyriaus absolventą Žilviną Pukevičių.  

Abi sėkmės istorijos buvo vienos iš geriausių. Įteiktos padėkos 

ir atminimo dovanos. Konkursui sėkmės istorijas pateikė 56 profe-

sinio mokymo įstaigos. 

Džiaugiamės ir didžiuojamės! 

 

Apie sėkmės istorijas skaitykite 7 ir 8 puslapiuose. 

Populiariname profesiją     

Kalėdinė nuotaika jau plevena mokykloje, 

balti angelai nusėda ant langų pirmame 

aukšte, kvepia arbata.... Mokykla gyvena 

švenčių nuotaika. Tokiomis akimirkomis, 

prisimindami besibaigiančius metus, prisi-

mename ir tuos, su kuriais buvo malonu su-

sitikti ir pabendrauti. Lapkričio pabaigoje 

trečio kurso AP-12, AP-18 grupių mokiniai 

ir profesijos mokytojos Daiva Davainytė, 

Asta Rimkienė, Asta Perminienė, Vilma 

Šiaulienė, projektų vadovė Lidija Pocevičie-

nė lankėsi Kauno 

taikomosios dailės 

mokykloje. Moki-

nių ekskursijos 

tikslas – interjero 

apipavidalintojo 

profesijos populia-

rinimas, susipažini-

mas su galimybe 

tęsti studijas įsigy-

jant giminingą pro-

fesiją. Mokytojai 

važiavo susipažinti 

su interjero apipavi-

dalinimo specialy-

bės kolegų patirti-

mi, aptarti galimy-

bę rengti bendrus 

projektus siekiant tobulinti mokinių profesi-

nes kompetencijas. 

Mus šiltai priėmė ir susitikimus su mokyto-

jais ir mokiniais organizavo Kauno taikomo-

sios dailės mokyklos reklamos ir kompiuteri-

jos skyriaus vedėjas Darius Šaras. Sveikini-

mo žodį tarė mokyklos direktorė Daina Rož-

nienė. Ji džiaugėsi, kad mokykla yra reno-

vuojama, kad mokyklos mokinių darbai gra-

žina mokyklą. Pasidžiaugė, kad kasmet su-

laukia daug norinčių mokytis mokykloje 

mokinių. 

Apie interjero apipavidalintojo specialybės 

profesinių dalykų mokymą pasakojo ir moki-

nių darbus rodė profesijos mokytoja metodi-

ninkė Virginija Domarkienė. Mokytoja pasi-

dalino savo gerąja patirtimi. Mokiniai, pama-

tę spalvingus darbus, domėjosi medžiagų, 

įrankių įsigijimu, mokinių darbų panaudoji-

mu kuriant mokyklos interjerą.  

Profesijos mokytoja metodininkė Irena Miz-

girienė mokiniams ir mokytojams pristatė 

kalėdinėms šventėms ruošiamas įvairias puo-

šimo detales. Labiausiai mokiniams patiko 

pagal mokytojos eskizus sukurti mediniai 

interjero elementai, kuriuos pagamino bal-

džiaus specialybės mokiniai, o juos nudažė 

pirmo kurso interjero apipavidalintojai. 

Mokiniai aplankė reklamos gamybos, kom-

piuterinio projektavimo ir kt. dirbtuves bei 

kabinetus. Mokytojai domėjosi didesnėmis 

galimybėmis bendradarbiauti rengiant pro-

jektus, organizuojant interjero apipavidalin-

tojo specialybės profesinius konkursus, stu-

dijų tęstinumo ir profesijos populiarinimo 

galimybėmis. 

Šiltai atsisveikinę su kolegomis, išsivežėme į 

Žemaitiją delnų šilumą ir viltį toliau bendra-

darbiauti. 

Kaune dar aplankėme M. Žilinsko galeriją. 

Živilė Bernotaitė, AP–12 grupės mokinė 

Vilma Šiaulienė,  

profesijos mokytoja metodininkė 
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Noras tobulėti lemia nuoširdų 

bendradarbiavimą 

Gruodžio 1-7 d. Mažeikių politechnikos 

mokykla partnerio teisėmis dalyvavo VšĮ 

Telšių regioninio profesinio mokymo cent-

ro koordinuojamame Leonardo da Vinci 

mobilumo projekte „Profesinio mokymo 

kokybės didinimas, susipažįstant su kom-

petencijų matavimu ir vertinimu Europos 

šalyse“ Nr. LLP- LdV-VETPRO-2013-LT-

0921.  

Mokytojų grupė, kurią sudarė statybos ir 

automobilių remonto profesijos mokytojai 

iš VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos ir 

VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo 

centro, pirmąją vizito dieną susitiko su 

priimančios organizacijos – F+U Sachsen 

gGmbH - mokymo centro tarptautinių pro-

jektų koordinatore Jana Drechster. Koordi-

natorė supažindino su Chemnitz miestu ir 

pakvietė į F+U centrą. Mokykloje kalbėtasi 

apie ruošiamas profesijas, darbo rinkos 

pokyčius Vokietijoje, mokymo kokybės 

didinimą ir mokymo programų pagrindinių kompetencijų matavimų 

parametrus bei vertinimą praktinio mokymo pamokose. Savaitės 

viduryje projekto dalyviai buvo pakviesti į Saksonijos žemių 

Chemnitz miesto meriją ir bendravo su jaunimo reikalų atstove Pia 

Sache. Įdomu tai, kad merija didelį dėmesį skiria mokykloms - pa-

deda organizuoti mokinių užimtumą po pamokų – siekia, kad kuo 

daugiau jaunų žmonių prisidėtų prie aplinkos tvarkymo, poilsiui 

skirtų vietų įrengimo darbų, jaunų imigrantų integravimo į socialinę 

aplinką. Vykdomi įvairūs projektai, kurie ruošiami bendradarbiau-

jant merijai ir mokykloms. 

Projekto dalyviai aplankė ir šiuolaikinį 1600 mokinių turintį centrą 

„Industrieschule“. Saksonijos žemėse nuolat atlieka-

mi tyrimai, susiję su šių žemių darbo rinkos porei-

kiais ir tų poreikių tenkinimu. Šiame centre susipaži-

nome su mechatronikų (automechanikų + elektrikų), 

geležinkelininkų, automobilių remontininkų profesi-

nio mokymo bazėmis, baigiamųjų kvalifikacinių 

egzaminų laikymo tvarka. 

Projekto dalyviams buvo organizuota ir kultūrinė 

programa – ekskursija į Drezdeno miestą. Po įtemp-

tos darbo dienos pedagogai galėjo pasigrožėti šven-

tiškai pasipuošusiu Chemnitz miestu, aplankyti kalė-

dinę mugę. 

 

Vilma Šiaulienė,  

profesijos mokytoja metodininkė, projekto dalyvė 

 

Leonardo da Vinci programą Lietuvoje administruo-

ja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja 

Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik auto-

rės požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsa-

kinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos 

naudojimą. 
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Nuo mokinio iki mokytojo 
 

Norime papasakoti ne apie  didžiulės įmonės 

vadovą ar sėkmingai dirbantį verslininką, o tie-

siog  apie darbštų, iniciatyvų, kūrybišką, veiklų, 

novatorišką Mažeikių politechnikos mokyklos 

mokytoją Dangirą Gurauską.  

Baigęs pagrindinę mokyklą, Dangiras pasirin-

ko studijas politechnikos mokykloje. Šitas pasi-

rinkimas iš esmės pakeitė jo gyvenimą. Bendrojo 

lavinimo mokykloje, kaip pastebi Dangiras, buvo 

formuojamas ne itin gabaus mokinio įvaizdis, 

prognozuojama, kad jam neatsivers aukštosios 

mokyklos durys. Tikriausiai mokytojai taip tik 

norėjo „paspausti“  geriau mokytis, bet ko gero 

perlenkė lazdą. Nors mokėsi, stengėsi, jautė, kad 

yra gabus, darbštus, kantrus žmogus, bet motyva-

cija tarsi ėmė blėsti. Mokinio žinios netenkino 

mokytojų ir buvo vertinamos tik patenkinamai. O 

Dangiro svajonė buvo studijuoti aukštojoje mo-

kykloje. Nors visuomenėje ir tuo metu buvo for-

muojama nuomonė, kad profesinės mokyklos 

tarsi ir skirtos mažiau gabiems mokiniams, Dan-

giras nepabijojo ir prieš 24 metus pravėrė poli-

technikos mokyklos duris ir pasirinko įmonių ir 

civilinių pastatų elektros įrenginių remonto ir 

eksploatacijos specialybę, trumpiau tariant, elekt-

riko specialybę.  

Mokykla pakeitė savęs vertinimą, sustiprino 

pasitikėjimą savimi. Dangirui puikiai sekėsi, jis 

tarsi atrado save: patiko pasirinkta specialybė, 

norėjosi kuo daugiau įgyti dalykinių žinių. Puikūs 

ir geranoriški mokytojai, kuriems svarbus kiek-

vienas mokinys, objektyvus vertinimas, gebėji-

mas dalykinę informaciją pateikti taip, kad įsi-

mintum visą gyvenimą, stiprino norą kuo daugiau 

išmokti.  Įsiminė, o tada ir stebino, pedagogų 

gebėjimas bendrauti su kiekvienu mokiniu, paste-

bėti kiekvieno mokinio pažangą ir pastangas. 

Labai greitai iš buvusio „negabaus“ mokinio tapo 

gabiu, dalyvaujančiu profesinio meistriškumo 

konkursuose, elektrikų savaitės renginiuose ir 

pan. Greitai  prabėgo ketveri mokymosi metai ir 

Dangiras tapo kvalifikuotu  specialistu. Tiesiog 

nepajuto, kaip mokykloje užaugo, įgijo naujų, 

svarbių savybių, bruožų ir kompetencijų. Dangi-

ras tai įvardija geros pradžios gavimu.  

Kadangi mokykloje trūko profesijos mokyto-

jų, Dangirui, kaip gabiam ir darbščiam buvusiam 

mokiniui, buvo pasiūlyta padirbėti specialybės 

mokytoju. Kaip reagavo į tokį pasiūly-

mą Dangiras? „Pagalvojau, pakvailio-

siu metelius ir eisiu dirbti į gamyklą“,- 

juokauja Dangiras. Taip  Dangiras 

„kvailioja“ mokykloje  jau 20 metų. 

Mes pasakytume: „Įgijo patirties ir 

pasitikrino savo pašaukimą, ar tikrai 

nori ir gali būti mokytoju.“ 

Savo svajonės studijuoti aukštojoje 

mokykloje Dangiras neatsisakė. Po 

ketverių darbo metų mokykloje įstojo į 

Kauno technologijos universitetą stu-

dijuoti elektros inžinerijos. Pasirinko 

neakivaizdines studijas ir sėkmingai 

įgijo elektros inžinerijos magistro 

kvalifikaciją. Paklausėme, kokią įtaką 

studijoms turėjo mokymasis profesinė-

je mokykloje? „Manau, kad mokymasis profesi-

nėje mokykloje „leido greičiau subręsti“. Stipen-

dija motyvavo mokytis, tai tarsi atlyginimas už 

pasiekimus. Universitete  buvo lengviau adaptuo-

tis, todėl, kad buvo žinoma laboratorinių darbų ir 

praktinio mokymo sistema. Kai kurie dalykai 

buvo tie patys, todėl teko tik pasikartoti ir papil-

dyti įgytas profesines žinias. Dėstytojai sakydavo, 

kad su mokiniais iš profesinių mokyklų žymiai 

lengviau dirbti, nes jie turi pirminių profesinių 

gebėjimų“, - pasakoja Dangiras. 

Mokytojas apie savo pasirinktą kelią,  apie 

studijų tęstinumą kalbasi su savo mokiniais, gal 

todėl nemaža dalis jo mokinių  renkasi studijas 

kolegijose, universitetuose. Gaila, bet neįmanoma 

atlikti tikslios statistinės apklausos, kiek mokyto-

jo asmeninis pavyzdys turėjo ir turi  įtakos toles-

nei mokinių karjerai, bet neapsiriksime pasakę, 

kad ta įtaka didelė. Mokytojas siekia, kad ugdy-

mas būtų kokybiškas, padedantis skleistis indivi-

dualiems mokinio gebėjimams, jo asmenybei, 

paruošiantis tolesnėms studijoms ir gyvenimui. 

Skatina dalyvauti įvairiuose projektuose, konkur-

suose, renginiuose. „Malonu, kai sužinai, kad 

tokie mokiniai vėliau tapo kolektyvų lyderiais“, - 

teigia mokytojas.  

Mokytojas siekia, kad mokiniui būtų suteikta 

galimybė kryptingai ir prasmingai mokytis nau-

dojantis naujausiomis technologijomis.  Jis mo-

kyklos virtualios mokymo aplinkos MOODLE 

diegimo iniciatorius, administratorius. Tai gali-

mybė mokiniams pateikti naujausią mokomąją 

medžiagą internetinėje aplinkoje.  Mokytojas yra 

parengęs daug ir įvairios mokomosios dalykinės 

medžiagos, testų, savikontrolės užduočių, susikū-

ręs mokytis skatinančią vertinimo sistemą.  

2002 m. mokykloje buvo įkurta nuotolinio 

mokymo klasė, kuriai vadovavo švietimo centro 

darbuotoja. Mokyklos vadovai norėjo, kad klasėje 

dirbtų ir mokyklos darbuotojas, todėl buvo ieško-

ma novatoriško, besidominčio naujausiomis te-

chnologijomis darbuotojo. Tad mokytojui Dangi-

rui ir buvo pasiūlyta dirbti nuotolinio mokymo 

klasės metodininku, tuo labiau, kad jam tai nebu-

vo naujas dalykas, nes jo magistro darbo tema 

„Nuotolinio mokymo technologijų tyrimas ir 

panaudojimas“. Dangiras buvo atsakingas už 

vaizdo konferencijų organizavimą, informacijos 

apie nuotolinį mokymą sklaidą, bendradarbiavo 

su Mažeikių švietimo centru bei kitais nuotolinio 

mokymo centrais, kurie dar tik buvo steigiami. 

Vis drąsiau mokyklos mokytojai ir mokiniai daly-

kinę, metodinę, projektinę veiklą ėmė organizuoti 

nuotolinio mokymo klasėje. Išnyko baimė, kad 

nepasiseks, nes šalia buvo pagalbininkas Dangi-

ras.  

Jis pirmasis mokė darbuotojus dirbti kompiu-

teriniu, o vėliau, įsigijęs verslo liudijimą, jau gerą 

dešimtmetį moko visus, pageidaujančius išmokti 

dirbti kompiuteriu. Kurį laiką dirbo ECDL kursų 

testuotoju. Mokytojo patirtis ir noras tobulėti 

neleidžia sėdėti vietoje. 

Tokia buvo darbo pradžia. Vėliau darbų ir 

pareigų daugėjo. Galima tiesiog vardinti, kad jis 

ir mokyklos laikraščio „Žvilgsnis“ maketuotojas, 

mokyklos internetinės svetainės kūrėjas ir admi-

nistratorius, elektroninio dienyno administrato-

rius, kuria įvairių mokyklos dokumentų elektroni-

nes formas, maketuoja plakatus, lankstinukus, 

vizitines korteles. Ši mokytojo kompetentinga 

veikla svarbi ir reikalinga mokyklos bendruome-

nei, padeda planuoti ir atnaujinti mokyklos darbą, 

sudaro galimybę dirbti novatoriškai. 

Trejus metus Dangiras vadovavo profesijos 

mokytojų metodikos grupei. Kuria naujų studijų 

modulių programas. Kurį laiką dirbo Žemaitijos 

kolegijos Mažeikių fakultete ir ištęstinių vadybos 

studijų studentams dėstė elektros inžinerijos ir 

informacinių technologijų dalykus. 

Siekis ugdyti gerą specialistą, gebantį sėk-

mingai dirbti ir džiaugtis gyvenimu skatina Dan-

girą tobulėti. Dalyvavo stažuotėse Vokietijoje ir 

Ispanijoje. Kur, kaip pats teigia, įgijo neįkainoja-

mos patirties. Ja dalijasi su kolegomis, mokiniais.  

Galima susidaryti įspūdį, kad Dangiro gyve-

nimas susijęs vien tik su darbu. „Laisvalaikiu 

mėgstu muziką, savarankiškai išmokau groti gita-

ra ir pianinu. Kuriu muziką ir žodžius. Dalyvauju 

organizuojamuose švietimo darbuotojų konkur-

suose“,- pasakoja mokytojas. 

Dangirą pagrįstai galime vadinti mokyklos 

fotografu. Mokyklos internetinėje svetainėje rasi-

me vykusių renginių nuotraukas.  

„Esu novatorius, nemėgstu sėdėti vietoje, 

domiuosi technologijų naujovėmis ir tendencijo-

mis, ekonomika, psichologija, mėgstu knygas“, - 

sako Dangiras, paprašytas trumpai apibūdinti 

save. Gyvenime yra nuoseklus, praktiškas, sie-

kiantis tikslo. O paklaustas apie laimingiausią 

savo gyvenimo periodą atsako: „Tai turbūt ta 

diena, kai pasirinkau studijas Mažeikių politech-

nikos mokykloje. Manau, kad jei nebūčiau čia 

mokęsis ir dirbęs, nebūčiau toks, koks esu“. Mo-

kyklos bendruomenė džiaugiasi Dangiro darbu ir 

jo sėkme – nuo mokyklos absolvento iki profesi-

jos mokytojo ir kompetentingo informacinių te-

chnologijų specialisto. 

Tinkamas pasirinkimas gali atnešti sėkmę ir 

žmogų paversti laimingu. Ir dar pridurtume, kad 

sėkmė niekada nenusisuka nuo tų, kurie dirba 

sąžiningai ir profesionaliai. Pareigas ir darbus 

galima vardinti ilgai, mokytojo darbas sunkus ir 

netelpantis į aštuonių valandų darbo dieną, tačiau 

lyg tas neišsenkantis šaltinis, kasdien atplukdantis 

naujų minčių ir sumanymų. 

 

Marijona Timinskienė,  

lietuvių kalbos ir literatūros  

mokytoja metodininkė 
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„Būsi tuo, kuo tikrai  

nori būti...“ 

Mano sėkmės istorija  
 

Esu Žilvinas Pukevičius. Būdamas 

šešiolikos metų pirmą kartą susidūriau su 

darbu virtuvėje. Kaip ir kiekvienas jaunas 

žmogus, aš taip pat norėjau turėti savo 

pinigų, kuriuos galėčiau leisti norų tenki-

nimui. 

Visą vasarą dirbti virtuvėje pagalbiniu 

nėra sudėtinga: kiekvieną dieną teko 

skusti bulves, šveisti puodus, keptuves, 

padėti sutvarkyti patalpas. Tokia jau pa-

galbinio darbuotojo pareiga, tačiau turė-

jau galimybę stebėti joje dirbančius profe-

sionalius virėjus.  Jų darbas mane užbūrė 

bei įkvėpė naujų idėjų maisto ruošime ir 

taip aš supratau, kad tai bus mano ateities 

specialybė. 

Prabėgo dar vieni mokslo metai – rei-

kėjo baigti 10-ą klasę. Pasirinkimas, kuo 

noriu būti jau buvo aiškus. Liko nuspręsti 

– kokioje mokykloje siekti tobulėjimo. 

Panašias specialybes siūlo net keletas 

Lietuvoje esančių profesinio mokymo 

mokyklų. Man, vaikinukui iš Mažeikių, 

žinoma, norėjosi, kad nereikėtų važiuoti 

labai toli nuo namų. Tariausi su tėvais, jie 

užsiminę, kad matė Mažeikių politechni-

kos mokyklos Viekšnių skyriaus lanksti-

nuką su siūlomomis specialybėmis. Tarp 

visų išvardintų specialybių buvo ir mano 

pasirinktoji – Maitinimo ir apgyvendini-

mo paslaugų teikėjas. 

Į naująją mokyklą įstojau 2010-ais 

metais. Mokslas truko trejus metus. Nėra 

lengva mokytis, kai šalia bendrojo lavini-

mo dalykų tenka mokytis ir pasirinktos 

specialybės subtilybių. Taip pat nejaukiai 

pasijutau pamatęs, kad grupėje būsiu vie-

nintelis vaikinas, nors laikui bėgant ne-

jaukumas dingo ir tai tapo savotišku pri-

valumu. 

Po pirmo kurso norėjau užtikrinti įgy-

tas teorines bei praktines žinias, todėl 

susiradau darbą Juodkrantės kavinėje. Iš 

pradžių buvo labai sunku, nes turimų ži-

nių buvo permažai, jaučiausi taip, lyg 

visiškai nieko nemokėčiau. Atidžiai ste-

bėjau naujus kolegas, jų darbą. Kadangi 

žinojau ko siekiu, drąsiai visko klausinė-

jau, stengiausi įsisavinti kuo daugiau in-

formacijos. Tik per darbą, pastangas ir 

ryžtą yra įgyjama patirtis. Vasara nenuėjo 

perniek – aš daug ko išmokau, patobulė-

jau. Todėl nusprendžiau dalyvauti atran-

koje vykimui į stažuotę Vokietijoje pagal 

ŠMPF Leonardo da Vinci programos mo-

bilumo projektą. Šioje stažuotėje dalyva-

vo mokiniai iš įvairių Vokietijos, Ukrai-

nos, Vengrijos ir Lietuvos profesinių mo-

kyklų. Ten buvome mokomi daryti įvai-

rius kokteilius (alkoholinius ir nealkoholi-

nius), gaminome mėsos ir žuvies patieka-

lus, darėme vaisių salotas. Taip pat mokė-

mės lankytojų aptarnavimo meno, stalų 

serviravimo paslapčių. Ir dar prie visų šių 

gudrybių mokėmės ir šiek tiek prancūzų 

kalbos, nes šia kalba yra kalbama virtuvė-

je, o taip pat ir aptarnaujant klientus. Grį-

žau iš ten pilnas neišdildomų įspūdžių ir 

supratau, kad įgytą patirtį galėsiu pritai-

kyti savo mokymesi ir tolimesniame kar-

jeros planavime. 

Antrame kurse didesnį dėmesį skyriau 

specialybės moduliams. Supratau, kad 

specialybės mokytojos – Elena Tamo-

šauskienė, Geleta Gelvinauskienė, Daiva 

Daunytė, stengiasi konkrečiau supažin-

dinti su dėstomų dalykų subtilybėmis. 

Tos žinios pravertė dalyvaujant respubli-

kiniame konkurse „Žemės vaikai 2013“. 

Gaila, tačiau į prizininkų gretas nepate-

kau. Dalyvavimas konkurse privertė su-

vokti, kad norint būti geru savo srities 

specialistu neužtenka tik pamokose gau-

namų žinių, daug pastangų, žinių ir naujų 

idėjų būtina semtis už mokslo institucijos 

ribų. Baigęs antrą kursą per vasarą vėl 

dirbau jau minėtoje Juodkrantės kavinėje. 

Šįkart darbas nebeatrodė toks sudėtingas, 

jaučiausi labiau savimi pasitikintis, dau-

giau išmanantis. 

Pagrindiniu varikliu siekiant gyveni-

mo tikslo – būti geru savo srities specia-

listu – man buvo nelaiminga meilė. Dau-

gelis, manau, man pritars, kad meilė gali 

pakylėti, arba sugniuždyti. Aš ją praradęs 

išsikėliau tikslą ir jo kryptingai siekiau. 

Paskutiniai studijų metai, vėliau ga-

mybinė praktika – tai dar keli žingsniai 

link mano sėkmės. Teko dirbti restorane 

„Čili kaimas“ Klaipėdoje, vėliau buvau 

išsiųstas į Vilnių mokytis naujo apmato – 

sušio gamybos. Supratau, kad visa tai, ko 

jau buvau išmokęs, visiškai negaliu pritai-

kyti Azijos virtuvėje. Dėkoju mokyto-

jams, kurie mane nuramino ir suteikė 

daug žinių bei pasitikėjimo savimi. Mo-

kytojas Vitalikas šį darbą dirba apie devy-

nerius metus. Iš jo išmokau kaip gaminti 

ir kokie produktai reikalingi. Mokytojas 

Gintas mokė tikslumo ir greičio gaminant 

sušį. Svarbiausias dalykas, kurio išmokau, 

kad lėkštė – tai veidrodis. Už šias pamo-

kas noriu pasakyti „Ačiū savo mokyto-

jams“. 

Dabar gyvenu Klaipėdoje dirbu resto-

rane „Soya“. Iš pradžių gaminau tik sušį, 

tačiau man buvo įdomi visa virtuvės veik-

la – nuo produkto gavimo iki užsakymo 

įvykdymo. Šiuo metu esu virtuvės šefas, 

turiu savo komandą, rūpinuosi produktų 

užsakymu ir maisto ruošimu bei pateiki-

mu. Labai džiaugiuosi savo darbu ir jokiu 

būdu nemanau sustoti. Mano tikslas – 

patekti į vieną geriausių pasaulio virėjų 

mokyklą Prancūzijoje, kuri vadinasi „Le 

Cordon Bleu“. Ten mokslus baigė kiek-

vienam gerai žinomas virtuvės šefas – 

Gordonas Ramzis, bei lietuvis Liutauras 

Čeprackas. Todėl kasdien stengiuosi to-

bulėti ir išmokti vis ką nors naujo.  

 

Žilvinas Pukevičius, 

Viekšnių skyriaus absolventas 


