
 

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS 

PROFESINIO VEIKLINIMO  UŽSIĖMIMAI  BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ 

MOKINIAMS 

 

Mokiniai informuojami apie Mažeikių politechnikos mokyklos vykdomas profesinio 

mokymo programas, priėmimo tvarką, mokymosi sąlygas, įsidarbinimo galimybes.  

Miesto bei rajono pagrindinių mokyklų mokiniai turi galimybę susipažinti su atskirų 

specialybių veiklomis, mokymo įranga, stebėti bei patys dalyvauti pasirinktos specialybės 

profesinio veiklinimo užsiėmimuose (mokomosiose dirbtuvėse). 

PROFESINIO VEIKLINIMO UŽSIĖMIMAI: 

 

„SMULKIŲ INTERJERO DETALIŲ GAMYBA“ 

(Pažintis su apdailininko (statybininko) profesija) atsakingi: profesijos mokytojau – 

V.Šiaulienė, V.Karvauskienė, V.Ramanauskienė, A.Kontenienė (8-12 klasių mokiniams) 

   

„MOZAIKA KITAIP“ 

(Pažintis su apdailininko (statybininko) profesija) Atsakinga: profesijos mokytoja 

V.Šiaulienė (8-12 klasių mokiniams) 

 

„TRAFARETINIS DAŽYMAS“ 

(Pažintis su apdailininko (statybininko) profesija) Atsakinga: profesijos mokytoja 

A.Kontenienė (10-12 klasių mokiniams) 

 

„ ORNAMENTAI INTERJERE“ 

(Pažintis su apdailininko (statybininko) profesija) Arsakingi: profesijos mokytojai – 

V.Ramanauskienė, V.Karvauskienė (8-12 klasių molkiniams) 

 

„RELJEFINIS DEKORAS“ 

(Pažintis su apdailininko (statybininko) profesija) Atsakingi: profesijos mokytojai -  

V.Ramanauskienė, V.Karvauskienė (8-12 klasių mokiniams) 

 

„KAVOS, ARBATOS PADĖKLIUKŲ GAMYBA“ 

(Pažintis su interjero apipavidalintojo profesija) Atsakinga: profesijos mokytoja 

A.Rimkienė 

 

„PREKINĖS IŠVAIZDOS SUTEIKIMAS MEDINIAMS GAMINIAMS“ 

(Pažintis su staliaus profesija) Atsakingas: profesijos mokytojas D.Niūniava (10-12 

klasių mokiniams) 

 

MENINIS MEDIENOS APDIRBIMAS TEKINIMO STAKLĖMIS“ 

(Pažintis su staliaus profesija) Atsakingas: profesijos mokytojas D.Niūniava 

(turintiems 18 metų) 

 

 



„TAUTODAILĖS DIRBINIAIS BUITYJE“ 

(Pažintis su staliaus profesija) Atsakingas: profesijos mokytojas D.Niūniava (10-12 

klasių mokiniams) 

 

„MEDIENOS DROŽYBA“ 

(Pažintis su staliaus profesija) Atsakingas: profesijos mokytojas D.Niūniava (10-12 

klasių mokiniams) 

 

„NUOSEKLUS LAIDININKŲ JUNGIMAS“ 

(Pažintis su elektromontuotojo profesija) Atsakingas: profesijos mokytojas 

M.Jonauskis (10-12 klasių mokiniams) 

 

„LED JUOSTOS PAJUNGIMAS IR APŠVIETIMO VALDYMAS“ 

(Pažintis su elektromontuotojo profesija) Atsakingas: profesijos mokytojas 

M.Jonauskis (10-12 klasių mokiniams) 

 

„VARIKLIO PAJUNGIMAS“ 

(Pažintis su elektromontuotojo profesija) Atsakingas: profesijos mokytojas 

M.Jonauskis (10-12 klasių mokiniams) 

„NEŽINOMOS MEDŽIAGOS NUSTATYMAS“  

(Pažintis su naftos produktų operatorių, cheminės analizės laborantų profesijomis) 

Atsakingos: profesijos mokytojos B.Butnoriutė, G.J. Pavlovienė (10-12 klasių mokiniams) 

 

GERIAMO VANDENS TYRINĖJIMAS“ 

(Pažintis su naftos produktų operatorių, cheminės analizės laborantų profesijomis) 

Atsakingos: profesijos mokytojos R.Ažukienė, G.J. Pavlovienė (10-12 klasių mokiniams) 

 

 „LABORATORINIŲ INDŲ NAUDOJIMAS“ 

(Pažintis su naftos produktų operatorių, cheminės analizės laborantų profesijomis) 

Atsakinga: profesijos mokytoja B.Butnoriutė (10-12 klasių mokiniams) 

 

„NAFTOS PRODUKTŲ KOKYBĖS NUSTATYMAS“ 

(Pažintis su naftos produktų operatorių, cheminės analizės laborantų profesijomis) 

Atsakinga: profesijos mokytoja R.Ažukienė, J.Čapienė (10-12 klasių mokiniams) 

 

„BUITINEI CHEMIJAI NAMUOSE NE VIETA“ 

(Pažintis su naftos produktų operatorių, cheminės analizės laborantų profesijomis) 

Atsakinga: profesijos mokytoja J.Čapienė (10-12 klasių mokiniams) 

 

 

 

   


