
Tarptautinio Erasmus+ projekto „Europe in Motion“  susitikimas Slovėnijoje 2022 

balandžio 3-9 dienomis 

 

Kelionė su ,,Erasmus+” į Slovėniją prasidėjo  balandžio 3d.  Nusileidus Austrijoje, teko 

laukti keletą valandų iki kito skrydžio Viena-Gracas. Grace mūsų jau laukė atvykusi vokiečių 

projekto komanda. Po to autobusu keliavome į Slovėnijos  Ptuj miestą, kuriame gyvenome 

penkias dienas. 

 

Pirmoji diena mokykloje prasidėjo nuo susipažinimo su visomis projekto dalyvių 

šalimis. Slovėnijos mokinių grupė  papasakojo apie savo mokyklą. Po pietų pasidalinome į tris 

tarptautines grupeles ir ėjome į Ptuj miestą, kuris yra laikomas vienu iš seniausių Slovėnijos 

miestų. Ten turėjome užduotį – išradingai nusifotografuoti prie įžymių vietų ar paminklų. 

Pilyje – muziejuje mūsų laukė susipažinimas su slovėnų švenčių tradicijomis. Gidė papasakojo 

apie kaukes ir jų miesto šventę. Kaukės tiesiog įspūdingos! Žinoma, žavėjomės ir gamta. Balti, 

raudoni magnolijų bei vyšnių žiedai kerėjo savo įspūdingu grožiu. Baigiantis dienai laukė  

skani vakarienė restorane. 

 

Antrą dieną mokykloje apžvelgėme trijų tarptautinių grupių nuotraukas, darytas prie 

paminklų bei įžymių vietų. Nugalėtoja vienbalsiai išrinkta komanda, juokingiausiai ir 

išradingiausiai pristačiusi savo darbą. Likusią dienos dalį kūrėme pasakas tarptautinėse 

grupėse. Lietuvių komanda pasirinko legendos „Jūratė ir Kastytis“  idėją. Atlikę kūrybinę 

užduotį autobusu keliavome į Maribor‘ą, kur slovėnų mokiniai  buvo gidais -  galėjome grožėtis  

senamiesčio vaizdu, upės vingiais bei šiltai bendrauti vakarieniaudami.  

 

Ketvirtą dieną mokykloje tarptautinės grupės pristatė  statytus spektaklius. Maži 

spektakliukai buvo filmuojami Ptuj gimnazijos mokinių, taigi tikimės sulaukti filmukų, kurie 

primins  kūrybinį darbą  bei gerai praleistą laiką. Po pietų lietuvių mokiniai paruošė savo tautinį 

saldumynų bei kitų tautinių patiekalų stalą. Mokiniai papasakojo apie lietuviškus patiekalus, 

siūlė pasivaišinti, lygino  maisto paruošimo tradicijas kitose šalyse. Po to vyko projekto veiklų 

apibendrinimas - vokiečių grupei tai buvo paskutinė diena. Visi pasidalino savo įžvalgomis bei 

parašė draugams nuoširdžius atsisveikinimo atvirukus. Atlikus projekto veiklas, skirtas laisvas 

laikas, kurį šalių dalyviai praleido kartu žaisdami boulingą. Vėliau slovėnai svečius palydėjo 

vakarienės bei atsisveikino su vokiečių mokiniais. 

 

Paskutinė projekto susitikimo diena buvo skirta pristatyti kitoms įvairių šalių  

tradicijoms - būtent Velykų margučių dažymo būdams. Urtė ir Rugilė paruošė skaidres, pristatė 

informaciją apie šalies tradicijas, pateikė klausimus. Slovėnų mokiniai pasirūpino, kad visi 

galėtų išmokti praktiškai nudažyti kiaušinius „slovėniškais“ margučių raštais. Mokiniai dirbo 

net keletą valandų, darbas pareikalavo ypatingo kruopštumo ir atidumo, bet rezultatas to vertas. 

Tai buvo paskutinė projekto veikla mokykloje, bet draugystė tęsėsi, oras lepino, norėjosi dar ir 

dar kartą pasigrožėti nuostabiais vaizdais bei pabendrauti. MokiniaI  susidraugavo ir nutarė  

toliau palaikyti kontaktus arba gal kada ir susitikti. 

 

Projekto dalyvės: Beata, Simona, Gabrielė, Rugilė 


