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,rErasmus+"
unikali galimyb 6 pai,inti

F Pasiskirstg i grupes, seminaro dalyviai, tarp kurig buv-o- ir kre-
tingi5k6 Auriffi |ddenkiend (viduryie), aptar6 projektg sklaidos
aspektus.

Audron6 enlPZENf

.ts,Babar degu dar didesniu noru

lkvipti Kretingos raiono mokY-
klas aktyviau dalyvauti 

"Era-smus+'programoje", - sak6 i5
Pranciiziioje, Bordo mieste, dvi
dienas vykusio seminaro su-
grliusi raiono Svietimo centro
Neformaliolo Svietimo skYriaus
ved6ja Aureliia Jedenkiend.

Svarbiausia - rezultatas
Svietimo maing paramos fondui

paskelbus kvietirnq, parai5kas daly-
vauti seminare, kurio tikslas aptar-
tiprojektg,,Erasmus+" poveik! bei
sklaidq, galejo teiktivisos ji igyven-
dinantios ivietimo organizacijos.
Tai, kad iS Lietuvos buvo atrinktos
tik jqdviejq su anglg kalbos moky-
toja Ineta Leidiauskiene i5 Kelmes

iraraiSkos, Aurelijai buvo maloni
staigmena.

I(retingos rajono Svietimo centre

igyvendinti du,,Erasmus+" projek-
tai. Vienas skirtas mokiniams (bu-

vo organizuojamos ivairios vei-
klos, susijusios su sveika gyvensena,
ekskursijos), o kito metu r,Yresnio
amiiaus 2mon6ms rengiami dve-
jopi anglq kalbos kursai * keliau-
jantiems po uZsienio ialis ir prade-
dantiesiems mokytis anglg kalbos'

Seminaro metu iSldausyti Plena-
riniai praneiimai, pasiskirslius i 4-
bendro ugdymo, profesinig auk3tg-
jU mokyklU bei suaugusiqjg Svieti-
mo organizacijg - sektorius, vYko
darbas grupese. Apibendrinus bu-

:

e0r,rnetais Erasmus*
programa Iankstesnes
prugrarnos Comenius,

arundwiq] gventE :o metq

,

klos bendruomeng, pa3nekinti sa-

vivaldybiu vadovus, politikus, Pa-
sakyti jiems apie unikaliq galimybq
vaikams i5va2iuoti, pamatyti, patir-
ti naujo.

,,Galbut tai ndra labai aktua-
lu tiems mokiniams, kurie su te-.
vais ir taip daZnai keliauia. Tatiau
tiems, kurie i5 savo maZo miesto i5-

vaZiuoja kada-nekada - tai didelis
dalykas", - neabejojo A. fedenkiene'

Seminarq organizavo Prancuzg
nacionalind,,Erasmus+" agenhira
su partneremis ii Olandijoq,,I.i"lS
semburgo ir Suomijos. I5 viso jame

pabuvoio 70 dalyviq i5 20 EuroPos

S4jungos Sali,+ - Prancuzijos, I(ro-
atijos, Maltos, Liuksemburgo, Suo-

mijos, Belgijos, Olandijos, Italijos,
Estijos, Lenkijos, Bulgarijos, Rumu-
nijos, I(pro, Vokietijos, Svedijos,

Suomijos, Austrijos, Airijos, Por-
tugalijos ir Lietuvos. Didelg profe-

sing patirtisukaupg Zmonds tarpu-
savyje ne tik dalijosi Ziniomis, bet
t mezgekontaktus. A. fedenkiene
papasakojo apie malonias paiintis
su galbut b[simais parbreriais ben-
drojo ugdymo atstovais i5 Estijos,

Suomijos, Maltos, Italiios, Rumu-
nijos, Bulgarijos, Belgijos, Olandi-
jos, Lenkijos.



vo akcentuota, kad projekq povei-
ki lengviausia pamatsroti kiekio pra-
sme: kiek programg parengta, hek
Zmonig jose dalyvavo, kiek Seimg
i5 svetur pri6me atvykusius moki-
nius, kiek sklaidos renginig suor-
ganizuota. Tatiau svarbiausia yra,
kokios naudos ii q projekq buvo
gauta. A. |edenkienes iodZiais, se-
r4inaro dalyviai pasidalijo gerosio-
mis istorijomis, yieni kitiems pri-
tare kad ,,Erasmus+" projektai la-
biausiai pasitarnauja periferijg vai-
kams, kurie susipaZista su kulturos
skirtu(nais, gyvenimo uisienio ben-
&aamZig Seimose lpaturnais, igyia
uZsienio kalbos igndZirl

UZsimezge kontaktai
Ruoiiantis igyvendinti prorekt?,

svarbu i3 karto nusistatyti kokiai
tikslinei grupei jis bus skir[as, pa-
sirinkti tinkamus metodus ir svar-
biausia i,inoti, kokio rezultato ti-
ketis. Pasak A. |edenkienes, mo-
kyklose apie igyvendinarnus pro-
jektus dazniausiai Zino tik grupe-
le mokinig ir mokytojas. Siekiant
sklaidos, reikia itraukti visq moky-

los,

Mokykloms ttksta aktyvumo
,,Kontaktai - taip pat didel6

vertybd kwi4 parsiveiiau', - atui-
ravo pa3nekove. Anot jos, warbiau-
sia, kad mokyklose atsirastg bent
vienas anglg kalbos specialistas, ku-
ris pats nor€tg dalyvauti tokiame
projekte ir padrEsintg kolektyva.

Dvi dienos, praleistos semina-
re Prancuzijoje, anot Aurelijos, jos
galvoje sukele tikr4 mindig audrq.
,,Supratau, kokios dar neaktyvios
yra musg mokyklos. Mano Zinio-
mis,,,Erasmus+" projekte dalyvavo
I(ulupeng Motiejaus Valaniiaus ir
Marijono Daujoto pagrindines mo-
kyklos, Simono Daukanto progim-
nazija, Darb6ng gimnazija. Nore-
diau veildas lgyvendinusias lstai-
gas suburti, kad pasidalintg gerq-
ja patirtimi ir parodytg pavyzd ko-
legoms", - prasitare ji.

Nors Siems Europos Sqjungos
projektams finansayimo laikotar-
pis ir baigesi, seminare buvo uisi-
minta, kad planuojamas biudietas
r 2020-2028 metg laikotarpiui ir
kad programos bus tgsiamos.


