
  
 

 

GERĄJA PATIRTIMI DALIJOSI GRAIKIJOJE 

 
Projektas tęsis dvejus metus (2019–2021 m.) 

2019 m. spalio mėnesio pradžioje Kretingos Simono Daukanto  progimnazijoje startavo 

tarptautinis Erasmus+ KA229 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas „Explore, Create and 

Know“, finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kurias administruoja Lietuvos Respublikos 

Švietimo Mainų Paramos Fondas. 

Progimnazija bendradarbiauja su kolegomis iš penkių šalių: Prancūzijos (College La Plaine 

Lavardac ), Lenkijos (Publiczna Szkola Podstawowa W Starej Slupi), Portugalijos (Escola 

Secundaria Dr. Joaquim Gomes Ferreira ASlves, Valadartes, Vila Nova de Gaia), Graikijos 

(Dimotiko Scholeio Plateos Imathias) bei Turkijos (Talatpasa Ortaokulu). Projekto tikslas – ugdyti 

mokinių skaitymo, kalbėjimo, rašymo įgūdžius, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, lavinti mokinių IT 

gebėjimus.  

Veiklų ir pramogų savaitė 

Pirmasis susitikimas su partneriais įvyko 2019 m. gruodžio 15–21 dienomis Graikijoje, Platy 

Imathias miestelyje. Į susitikimą su šalimis partnerėmis išvyko progimnazijos mokytojos Sandra 

Katkuvienė, Sigita Dirmeitienė ir septintokai: Dominyka Gudauskaitė, Kamilė Zubavičiūtė, Osvaldas 

Špiliauskas, Justas Kaliniauskas.   

Susitikimas, kurio  metu veiklos netrūko nei mokytojams, nei mokiniams, truko 5 dienas. 

Pirmoji susitikimo diena prasidėjo Platy miestelio kultūros namuose. Buvo pristatytos visos šalys 

partnerės, susipažinta su graikų tradicinėmis dainomis, tautiniu kostiumu, papročiais. Platy Imathias 

miestelyje aplankytas savanorių atstatytas etnografinis muziejus. Tai tradicinis 1920 m. Kapadokijos 

pabėgėlių namas su buities apyvokos daiktais, baldais. 

 Projekto koordinatoriai aptarė projekto partnerystės darbo formas, suplanuotas bei nuveiktas 

veiklas, dalijosi gerąja patirtimi, aptarė šiuolaikinius mokymo(-si) metodus. Suplanuoti ir tolimesni 

susitikimai, atsižvelgiant į kiekvienos priimančiosios šalies reikalavimus. Mokiniai buvo įtraukti į 

bendradarbiavimą skatinančias veiklas, susijusias su projektu ,,Explore, Create and know“, kuriose 

daugiau sužinojo vieni apie kitus. 

 

Kūrybinės dirbtuvės mišriose grupėse 

Projekto metu kiekviena šalis pristatė savo mokyklą ir šalį. Taigi, sužinojome tikrai nemažai 

apie partnerių šalių tradicijas, kultūrą, maistą. Vyko projekto Erasmus+ logotipo rinkimai. Balsavimo 

rezultatai lėmė, kad gražiausias ir informatyviausias – Lenkijos logotipas. Gaminome tradicinius 

graikų saldainius. Mišriose grupėse darėme bendrą knygą projektui. Kiekvienas projekto dalyvis 



turėjo pasirinkti savo šalies įžymius žmones: rašytojus, sportininkus, lankytinas vietas, tautinį 

kostiumą, žodžius, tradicinius patiekalus, kūrybiškai juos apipavidalinti ir įklijuoti į bendrą knygą. 

Visiems buvo įdomu sužinoti, kaip naudoti ir valdyti robotus. IKT mokytojai suorganizavo 

robotų varžybas tarp komandų. Buvo ir įtampos, ir streso, tačiau komandos nariai išliko geros 

nuotaikos.  

 Susitikimo metu vyko interaktyvi anglų kalbos pamoka (metodas „CLEAR“). Įdomu buvo tai, 

kad į teksto ir komiksų skaitymą, žodyno mokymąsi, dainavimą ir vaidinimą, pasakojimo klausymąsi 

buvo įtraukti mokiniai ir mokytojai. Šis inovatyvus anglų kalbos mokymo metodas padėjo įgyti naujų 

žinių. Mokiniai taip pat dalyvavo tradicinių šokių pamokoje. Visi kartu mokėsi šokti ,,Sirtakį“. 

Ekskursija po Vergina ir Veria regionus 

Verginoje aplankėme karališkąjį Pilypo II pilkapį po žeme. Pamatėme kapo auksinių baldų 

spindesį. Gidė išsamiai papasakojo apie šį archeologijos muziejų bei apie žmonių gyvenimą Didžiojo 

Aleksandro valdymo laikotarpiu. Po įstabaus muziejaus mūsų laukė ekskursija po Verios miestą, kur 

kartu su gide aplankėme modernią miesto biblioteką, kurią įkūrė Bilo Gateso fondas.   Verios miesto 

Rotušėje mus pasitiko ir pasveikino miesto meras. Po susitikimo vaikščiodami Verios senamiesčiu 

atradome žydų gyvenamąjį kvartalą su išlikusiais  autentiškais pastatais, gatvėmis. Žvalgydamiesi po 

miestelio skverus, gatves grožėjomės Osmanų architektūros stiliumi. 

Ekskursija į Salonikus 

Po veiklų mokykloje mokytojai ir mokiniai vyko į Salonikų miestą. Aplankėme  žaislų muziejų, 

kuriame eksponuojama didelė antikos laikų tradicinių žaidimų ir žaislų kolekcija. Įspūdingas 

žmogaus kūno dalių muziejus leido  interaktyviai  susipažinti su žmogaus kūno dalimis. 

 Aplankėme graikų dievų muziejų, kuriame profesionalūs aktoriai supažindino su graikų 

mitologija, istorija. Ekskursiją tęsėme po Šiuolaikinio meno muziejų, kuriame  daug šiuolaikinių, 

modernių menininkų kūrinių. 

Keliaudami pėsčiomis Salonikų gatvėmis aplankėme Baltąjį bokštą, iš kurio galėjome 

pasigrožėti vaizdu į jūrą ir miestą, Modiano turgų, Rotundą, Galerijaus arką. 

Darbo ir pramogų savaitę Graikijoje užbaigėme Kalėdų giesmėmis, linkėdami vieni kitiems 

taikos, gražių darbų ir naujų prasmingų susitikimų. 

 Antrasis šalių susitikimas įvyks 2020 m. birželio 1–5 d. Lenkijoje.  
 


