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Projekto tikslai:  

 

1. Susipažinti su kitų Europos šalių gyvenamąja aplinka, kultūra, susirasti naujų 

draugų, suvokti, kad „mes“, tai ne tik lietuviai, bet ir europiečiai. 

2. Pagilinti anglų kalbos žinias. 

3. Tobulinti IKT naudojimo įgūdžius; 

4. Išleisti albumą apie mokyklos gyvenimą, sukurti šio projekto Europos mokinių 

himną, sukurti prezentaciją apie savo gimtąjį miestą, susipažinti su dalyvaujančių 

projekte šalių mitybos įpročiais, dalyvauti prevencin÷je programoje prieš žalingus 

įpročius, susipažinti su globalizacijos ir vartojimo tendencijomis, sukurti online 

paauglių žodyną, Wiki apie jaunimo kultūrą, suvokti ateities perspektyvas. 

 

 

 

 

 



PIRMOJI VIEŠNAGö LEIPCIGE 

2011 11 07-12 dienomis 

  
Pirmasis Comenius mainų programos susitikimas, kuriame be mūsų mokyklos, dalyvavo 

dar aštuonių Europos šalių (Vokietijos, Graikijos, Norvegijos, Turkijos, Portugalijos, Rumunijos, 
Italijos bei Lenkijos) mokyklų mokiniai ir jų mokytojai įvyko šių metų lapkričio 7-12 dienomis 
Leipcigo 56-oje vidurin÷je mokykloje (56 Mittelshule), kurioje mokosi maždaug 400 mokinių nuo 5-
os iki 9-os klas÷s. Mokykla buvo labai jauki ir visi svečiai  jaut÷si laukiami, visą viešnag÷s 
laikotarpį vykę renginiai buvo iš anksto kruopščiai suplanuoti ir kiekvieną dieną vyko numatyta 
intensyvi, kūrybinga veikla tiek mokiniams, tiek ir mums, mokytojams. Žodžiu, nuobodžiauti tikrai 
neteko. 

Pirmadienį, pačią pirmąją dieną atvykę iškart jau aerouoste susipažinome su 
priimančiomis vaikus vokiečių šeimomis ir keturi Kauno „Atžalyno“ 7d ir 8b klasių mokiniai 
(Gabriel÷, Domantas, Kamil÷ ir Mindaugas) iškeliavo į vokiečių namus, kur gyveno penkias 
dienas. Tądien jų svarbiausias įvykis buvo susitikimas su šeima, kurioje bus praleista daug laiko. 

Antadienį ryte visi susirinkome mokykloje, kur mus pasitiko visų projekte dalyvavusių 
šalių v÷liavos ant sienų ir bent keletas pasisveikinimo žodžių gimtąja kalba. Mokykloje tvyrojo 
nuoširdi ir labai jauki atmosfera, kuri greitai svečiams leido apsiprasti. Savanoriai, dalyvavę 
projekte, aprod÷ savo mokyklą ir mums išsamiai papasakojo apie jos istoriją, aprod÷ pastatą ir 
puikų kiemą, sporto salę ir netgi savo daržą, kuriame augina daržoves ir vaisius, juos 
prižiūr÷dami patys drauge su mokytojais ir t÷vais. Kiek v÷liau ÷jome drauge į pamokas, 
atsakin÷jome į klausimus apie Lietuvą ir savo miestą, steb÷jome jų pamokas ir patys gal÷jome 
sudalyvauti pamokos veikloje, dirbdami grup÷se. Po pertraukos su muzikine grupe 
„EDUVENTIS“, kuri kuravo projekto himno kūrimą, visi pasiskirst÷me į grupes: „Ritmo“, „Lyrikos“ 
ir „Muzikos“. Na, o po pietų pertaukos aplank÷me Leipcigo panoramos bokštą, nuo kurio 
apžvalgos aikštel÷s atsiveria nuostabus vaizdas į senąjį miesto centrą. Po ekskursijos vaikai 
sugrįžo su savo naujaisiais draugais į jų namus, kur drauge leido laiką. 

Trečiadienio rytą mokykloje ÷jome į vokiečių pamokas ir gal÷jome jas steb÷ti kiek 
ilg÷liau, taigi įspūdžių niekam netrūko. Po to visi dalyviai susirinko į konferencijų salę, kur drauge 
su „Eduventis“ prad÷jo kurti projekto himną darbo grupel÷se. Svarbu tai, kad kiekvienoje 
grupel÷je buvo vaikų iš skirtingų šalių ir darbas vyko sklandžiai ir greitai. Popiet vaikai leido laiką 
juos priimančių šeimų suplanuotose išvykose ir renginiuose. 

Ketvirtadienio rytas prasid÷jo mokykloje nuo visų dalyvių „namų darbų“ pristatymo, nes 
kiekvienos šalies moksleiviai pristatin÷jo savo mokyklas ir mokytojus, pasakojo ir rod÷ skaidres 
bei nuotraukas. Laikas prab÷go bematant, nes visi pristatymai buvo skirtingi ir jų klausytis bei 
juos steb÷ti visiems buvo be galo įdomu. 

Kiek v÷liau vaikai pratęs÷ himno kūrimą drauge su savo grupių kuratoriais iš 
„Eduventis“, o po pietų pertaukos lauk÷ išties labai nuostabi išvyka į garsųjį Lepcigo zoologijos 
sodą, kurio didžioji dalis išsid÷sčiusi po didžiuliu stikliniu kupolu. Visiems zoologijos sodas paliko 
neišdildomą įspūdį, juolab kad gal÷jome palyginti jį su savo miesto zoologijos sodu. 

Penktadienį, paskutiniąją viešnag÷s dieną, prad÷jome projekto himno įrašymo darbais ir 
buvo labai smagu gird÷ti, kaip skamba bendro darbo kūrinys su kiekvienos dalyvavusios  
projekte šalies nacionaline kalba ištarta fraze “Europa-mes ją sukursim“. Popiet mūsų visų v÷l 
lauk÷ išvyka į Saksonijos pasididžiavimą - garsiąsias anglies kasyklas, kurios priblošk÷ savo 
dydžiu ir kalnakasybos mastu. Vakare tiek vaikų, tiek mokytojų lauk÷ atsisveikinimo siurprizas, 
šeimininkų organizuota diskoteka, kurioje netrūko nei linksmybių, nei išsiskyrimo ašarų ir pažadų 
būtinai v÷l susitikti. 

Visiems projekto dalyviams tai buvo gerų emocijų ir neišdildomų įspūdžių bei puikios 
patirties laikas. 

Ačiū visiems, pad÷jusiems įgyvendinti šį kūrybinį darbą. 


