
 
 

 

 

 

Skelbiama mokinių atranka į „Erasmus+“ 

mokyklų mainų partnerystės finansuojamą Europos Sąjungos projektą 

„Explore, Create and know“ 

Mieli mokiniai, 

informuojame, kad skelbiama mokinių atranka dalyvauti 2019–2021 m. „Erasmus+“ 

programos (KA229) bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės finansuojamo projekto 

„Explore, Create and Know“ veiklose. Projekte kartu su Kretingos Simono Daukanto progimnazija 

dalyvauja mokyklos iš Prancūzijos, Lenkijos, Turkijos, Graikijos ir Portugalijos. Projekto veiklos 

orientuotos į anglų kalbos kalbėjimo, rašymo, skaitymo įgūdžių ugdymą. Įgyvendinant projektą bus 

organizuojami 4 mobilumai (išvykos) į užsienio šalis: Graikiją (2019 m. gruodį), Lenkiją (2020 m. 

gegužę), Turkiją (2021 m. vasarį), Prancūziją (2021 m. birželį). 2020 m. spalio mėn. užsienio svečiai 

viešės mūsų mokykloje. 

 Kas gali dalyvauti atrankoje? 

5-tų, 6-tų  ir 7-tų klasių mokiniai. 

 Ką reikia daryti, norint dalyvauti atrankoje? 

Mokiniams reikia parašyti  motyvacinį laišką ir pateikti tėvų sutikimą (laisva forma). 

Motyvacinį laišką turi parašyti pats mokinys, o vienas iš tėvų – sutikimą dalyvauti projekte. 

Projektinių susitikimų metu vaikai gyvens užsieniečių šeimose, bendravimas ir veiklos vyks 

tarptautinėje aplinkoje, todėl reikalinga anglų kalba. Prieš dalyvaujant konkurse prašome tėvelių 

įsivertinti galimybę apgyvendinti projekto dalyvį iš užsienio savaitei Jūsų šeimoje 2020 m. spalį. Abu 

raštus mokiniai turi atnešti iki gruodžio 1 d. į 49 kab. anglų kalbos mokytojai Sandrai Katkuvienei. 

Dalyvių skaičius yra ribotas, jei norinčių bus per daug, atsižvelgsime į mokymosi rezultatus (anglų 

kalbos, gamtos ir žmogaus dalykų žinias) bei mokinio aktyvumą. 

Kas turi būti parašyta motyvaciniame laiške? 

Atminkite, kad motyvacinio laiško tikslas yra pristatyti save projekto vykdytojų komandai, 

kurią sudaro: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Garjonienė, anglų kalbos mokytoja Sandra 

Katkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja Sigita Dirmeitienė, informatikos mokytojai Edita Miežetienė, 

Steponas Bambalas, matematikos mokytoja Nijolė Andriuškytė. Laiške reikia nurodyti, kodėl 

siūlomos aktyvios veiklos tarptautiniuose projektuose jus domina, ko iš jų tikitės, kokius darbus 

galėtumėte atlikti, kad projektų rezultatai būtų kuo geresni, kokiose mokymosi srityse jums sekasi 

geriausiai, kokias silpnesnes savo vietas norėtumėte sustiprinti dalyvaudami šiame projekte. 

Kada vyks atranka? 

– Mokiniai bus atrinkti iki gruodžio - 1 d. 

– Informacinis susitikimas  su projekte dalyvausiančių mokinių tėvais įvyks iki gruodžio 6 d. 

 

 

 

Projekto koordinatorė Sandra Katkuvienė 


