
 

Tarptautinis Erasmus + projektas „Europe in Motion” „Romuvos“ gimnazijoje 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje įgyvendintas tarptautinis Erasmus + projektas „Europe 

In Motion”. Jis buvo išskirtinis, nes reikalavo  lankstumo dirbant ekstremaliu Covid-19 pandemijos 

laikotarpiu tarptautinėse komandose ir užsitęsė net ketverius metus  - nuo 2019 iki 2022. Nepaisant 

to, projekto tikslai (ugdyti mokinių individualius sportinius bei meninius gebėjimus tarptautiniame 

kontekste) pasiekti. Mokiniai dalyvavo fiziniuose ir virtualiuose mobilumuose -  gilinosi į įvairias 

sritis tarptautiniame kontekste: dramą, šokį, muziką ir fizinį aktyvumą. Pagrindinis tarptautinio 

projekto aspektas – mokinių susitikimai bei įvairios kūrybinės veiklos  partnerių šalyse - Švedijoje, 

Vokietijoje ir  Slovėnijoje.   

2020 metų kovo 1-8d. gimnazistai lankėsi Švedijoje, Kinna mieste, mokykloje Marks 

Gymnaieskola. Dėl pandemijos visų šalių mokiniai negalėjo gyventi švedų šeimose - jie buvo 

apgyvendinti Svečių namuose. Projekto dalyviai vyko į mokyklą, kur atliko kūrybines veiklas: 

bendradarbiaudami tarpusavyje kūrė skulptūras iš makaronų, grupėse pristatinėjo žaidimus, kurie yra 

populiarūs jų šalyje. Mobilumo metu mokiniai iš Švedijos mokė, kaip gaminti tradicinius patiekalus. 

Visi kartu vyko į Geteborgo miestą, kur atliko orientacines užduotis, susipažindinančias  su šalies 

istorija ir kultūra. Kiti  du mobilumai projekto dalyviams jau vyko virtualiai.  

2021-06-07/09 keturių šalių (Lietuvos, Vokietijos, Slovėnijos, Švedijos) naujos 

mokinių komandos bei jų mokytojai veiklas vykdė nuotoliniu būdu. Pirmą  susitikimo dieną mokiniai, 

dirbdami tarptautinėse grupėse Zoom ir Discord platformose, susipažino tarpusavyje - pristatė savo 

pomėgius, mokyklas, miestus bei šalis. Antrą dieną vyko Distance Challenge veiklos pristatymas ir 

įvertinimas. Mokiniai turėjo įveikti 2651 km - tai atstumas tarp projekte dalyvaujančių šalių. Mokiniai 

savo šalyse keliavo pėsčiomis, važiavo dviračiais, bėgiojo. Sudėjus visų šalių nueitus ir nubėgtus 

kilometrus susidarė 30 km daugiau nei buvo suplanuota. Iš visų šalių daugiausiai kilometrų surinko 

lietuvių grupė - net 1050. Romuviečiai pristatė savo kelionę DofE programoje. Jie didžiavosi, jog 

pavyko kiekvienam nueiti po 50 km. 2021m. birželio 9d. Mentimeter platformoje mokiniai atsakė į 

klausimus apie projekto veiklas, įvertino šio susitikimo kokybę, išreiškė nuomonę apie tolimesnes 

projekto veiklas.  

 2022m. kovo 28-30d. susitikimas vyko Lietuvoje virtualiai Zoom platformoje. Po 

tradicinių savo šalies pristatymų visų 4 šalių (Lietuvos, Slovėnijos, Švedijos, Vokietijos)  mokinių 

komandos artimiau susipažino bei atliko skirtas užduotis: kūrė plakatą apie pasirinktą partnerinę šalį; 

po nuotolinės pažintinės ekskursijos į Vilnių ir virtualios pažintinės ekskursijos apie Kryžių kalną 

atsakė į Kahoot klausimus. Paskutinis mobilumo Lietuvoje akcentas - išmokyti tarptautinio projekto 

dalyvius gaminti tradicinius šiaudinius „sodus“. Dailės mokytojas Rimvydas Daužvardis virtualiai 

mokė, kaip juos „auginti“. Mokiniai, naudodami Zoom platformą, iš popierinių bei plastikinių 

šiaudelių sukūrė įspūdingus kūrinius.   

Ketvirtas mobilumas kontaktiniu būdu vyko Slovėnijoje. 2022m. balandžio 3-9d. 

gimnazistės su mokytojomis lankėsi Slovėnijoje. Didžiąją dalį laiko lietuvės praleido slovėnų Ptuj 

gimnazijoje. Visi buvo sužavėti aplinka -  imponavo milžiniška sporto salė, amfiteatras, mokinių 

darbų parodos, laisvalaikio erdvės. Slovėnų projekto komanda sugalvojo daug  užduočių - mokiniai 



kūrė senamiesčio skulptūrų imitacines nuotraukas; lankėsi senovinėje pilyje-muziejuje, susipažino su 

Slovėnijos švenčių tradicijomis ir kultūra. Dirbdami tarptautinėse grupėse mokiniai kūrė šiuolaikinius 

spektaklius pagal šalių legendas ir pasakas. Spektakliai nufilmuoti ir pristatyti projekto 

bendruomenei. Slovėnai visus tautiniais raštais išmokė marginti kiaušinius. 

Projektinės veiklos patirtys, užsimezgusi draugystė, ragautas maistas, šalių 

išskirtinumas bei žmonių gerumas ilgam išliks lietuvių  atmintyje. Tokie tarptautiniai projektai 

mokiniams ir mokyklos bendruomenei yra vertingi: auga bendradarbiavimo kultūra, dalyviai turi 

galimybę susipažinti su kitomis kultūromis, mokytis, tobulėti, imtis įvairių iniciatyvų.  

Tarptautinio Erasmus + projekto „Europe In Motion” vadovė, anglų kalbos mokytoja Rita Švedienė 

 Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai („Erasmus+“ programos lėšomis), kurią 

Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Straipsnis atspindi tik autorių požiūrį, todėl 

Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 

 

 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos mokytoja, projekto vadovė R. Švedienė  


