
 

Pirmasis projekto 

"Kelioniniai projektai - kelionė į ateities kompetencijas" 

partnerių susitikimas Graikijoje 
 

Kovo 5 -7 dienomis „Ąžuoliuko“ mokyklos direktorė Nijolė Giedrutė Blažaitienė, 

pavaduotoja ugdymui Snieguolė Mažeikienė, psichologė Audronė Kriščiukaitienė ir auklėtoja 

metodininkė Vida Petraitienė  dalyvavo Erasmus+ KA2 bendrojo ugdymo sektoriaus 

tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto "Kelioniniai projektai - kelionė į ateities 

kompetencijas" partnerių susitikime Volos mieste Graikijoje. "Erasmus+" KA 2 strateginės 

mokyklos plėtros partnerystės projektas "Kelionės projektai - kelionė į ateities kompetencijas" yra 

bendrai finansuojama Europos Sąjungos. 

Čia susirinko partneriai iš devynių Europos Sąjungos šalių: Bulgarijos, Portugalijos, 

Italijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Turkijos, Graikijos ir Latvijos. Projektą  koordinuoja 

Lenkijos ikimokyklinio ugdymo įstaigos "Przedszkole Miejskie Nr 206 Łodzi" administratorė 

Agneska Kuharska.  Susitikimo tikslas buvo išmokti naujų metodų dirbti su ikimokyklinio amžiaus 

vaikais ir dalytis gerąja patirtimi. Susitikimas vyko šiltoje ir labai draugiškoje 

atmosferoje,  susitikimo dalyviai pasirodė jautrūs, darbštūs ir emocingi žmonės, kurie nori 

sėkmingai įgyvendinti projektą "Kelioniniai projektai - kelionė į ateities kompetencijas". 
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Pirmą mobilumo dieną projekto koordinatorė Graikijoje Apostolia Beka, 4-ojo N. 

Ionia-Voloso darželio" administratorė, pasveikino visus partnerius ir palinkėjo produktyvaus darbo 

bei gerų įspūdžių Graikijoje. Atsižvelgiant, kad tai buvo pirmasis projekto dalyvių susitikimas, visi 

partneriai, kad geriau susipažintų tarpusavyje,  pristatė savo  instituciją, miestą ir šalį, bei apsikeitė 

atminimo dovanėlėmis, suvenyrais. Po susipažinimo ir įstaigų pristatymo buvome supažindinti su 

dviejų grupių vaikų darželio patalpomis, pavaišinti vaikų tėvelių gamintais patiekalais ir 

saldumynais. 
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Šiek tiek pailsėjus, vakare viešbučio salėje buvo surengta projekto partnerių 

konferencija dėl tolimesnio darbo projekte. Projekto koordinatorė Agneska Kuharska pateikė 

išsamią projekto analizę, dalyviams pristatė konferencijos tikslus, prioritetus, atsakomybę, užduotis, 

aktualijas, skatinimą, vertinimą, tvarumą ir t.t. Projekto dalyviai susitarė dėl mobilumo datų bei 

numatomų atlikti užduočių. Sekantis susitikimas tema "Menas, muzika, teatras ir amatai" vyks 

balandžio mėn. Lenkijoje, Lodzės mieste. 
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Sekančią dieną aplankėme Volos mokyklą vaikams su specialiaisiais poreikiais bei dar 

dvi mokyklas, kurios sujungtos tarpusavyje, nors funkcionuoja kaip atskiros. Mokyklų fasadai 

išdabinti vaikų piešiniais, labai spalvingi, kieme daug gėlių, visur laksto linksmi ir triukšmingi 

vaikai. Mokyklos salėje vaikai mums parodė koncertą, pašoko tradicinius graikų šokius, įtraukė į 

šokį ir mus. Padovanojome lietuviškų suvenyrų vaikams, jie be galo jais džiaugėsi - tuoj nubėgo 

parodyti mokytojai :) 
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Miesto administracijos pastate susitikome su Volos miesto vicemeru, kuris visus projekto 

partnerius pasveikino ir įteikė po atminimo dovanėlę.  
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Apžiūrėję Volos administracijos pastatą ir paklausę miesto istorijos, nuvykome į 

Archeologijos muziejų. Čia aplankėme daug įdomių salių su įvairiausiais Graikijos archeologiniais 

eksponatais 
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Trečią dieną  išvykome į kelionę Pilio kalnuose – aplankėme Makrinicos miestelį aukštai 

kalnuose. Žvelgiant iš kalno viršaus atsiveria puikus vaizdas į Egėjo jūrą ir Volas miestą. Kaime yra 

išsaugoti tradiciniai gyvenamieji namai, daug mielų suvenyrų parduotuvių su vietinių gyventojų pagamintais 

dirbiniais.  Makrinica mums paliko įspūdį kaip labai tyli ir senovinė gyvenvietė.  
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Pilio kalnuose  aplankėme ekologinę mokyklą. Kadangi aplink mokyklą buvo pjaunami seni ir 

pavojų keliantys medžiai, pamokos tuo metu nevyko, vaikai žaidė kitos mokyklos aikštelėje. Belaukdami 

mūsų, jie iš aplink augančių augalų pagamino gražių atvirukų, kuriais apdalino visus projekto dalyvius. O 

mokyklos direktorius, aprodęs mokyklą, klases ir biblioteką, įteikė visiems po vietinės uogienės stiklainiuką. 
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Trumpai aplankę mažiausią Europos muziejų kalnuose, kuris talpinamas tik viename kambaryje, 

paskanavę kalnų užeigoje pačių įvairiausių tradicinių graikiškų patiekalų ir pasivaikščioję Egėjo 

jūros pakrante, sugrįžome į viešbutį atsisveikinimui. Rytoj visi išskrenda į savo namus.... Be galo 

gaila palikti šį šiltą, jaukų Graikijos miestą, kuris visus mus svetingai sutiko su plius 20-25 

laipsniais šilumos, gražiais gamtos vaizdais ir draugiškais paprastais žmonėmis...            
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