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Tarp tau ti nę mo ky to jų die ną, 
Šiau lių Si mo no Dau kan to gim
na zi jo je nie kas ne jau tė pu čian
čio žvar baus vė jo, nes nuo pat 
anks ty vo ry to gim na zis tai „vai kė 
de be sis“ ir šyp se no mis šil dė atei
nan čius mo ky to jus. Šį kar tą mo
ky to jai bu vo pa kvies ti pa si ner ti į 
to li mų jų ry tų pa sau lį.

Tik įė jus pro du ris lau kė gau
sus bū rys mo ki nių – ja po nių, 
ki nų, ku rie kiek vie nam do va no
jo sim bo li nius sa ku rų žie de lius, 
ja po nų kal ba už ra šy tas var do 
kor te les, ant rie šo ri šo rau do ną 
siū lą, ap sau go da mi mo ky to jus 
nuo pik tos akies.

Mo ky to jų kam ba ry je lau kė ry
tie tiš kai iš puoš tas vai šių sta las, 
kur prie pa tie ka lų bu vo už ra šy
tos ja po nų ar ki nų pa tar lės. Ant 
sta lo ga ra vo ar ba ta. Mo ky to jai 
ga lė jo ra gau ti ja po nų, ki nų ar
ba tos ir bent trum pam pa tir ti 
ra my bę, su si kau pi mą, pa jus ti 
gro žį ir ar ba tos puo de ly je at ras
ti har mo ni ją.

Per per trau kas skam bė jo ly riš
ka ir ra mi ki nų mu zi ka. Po pie
tų nu skam bė jęs gon gas su kvie tė 
mo ky to jus į ak tų sa lę pri si lies ti 
prie to li mų jų ry tų kul tū ros. Ten 
jų lau kė re lak sa ci jos ir at si pa
lai da vi mo va lan dė lė, ku rią ve dė 
jo gos, ai ki do ir me di ta ci jos inst
ruk to rius Ro kas Leo na vi čius. 
Ry tie tiš ko du bens skam be sys 
mo ky to jams pa dė jo pra skaid
rin ti min tis, nu si ra min ti ir at si
pa lai duo ti.

Gim na zi jos cho ris tai mo ky
to jams pa do va no jo sa vo nau
ją dai ną. Skam bant ry tie tiš kos 
mu zi kos gar sams mo ky to jams 
bu vo įteik tos pir mo kų gim na
zis tų pa ga min tos ke ra mi nės 
vyš nai tės, lai mės sau sai niu
kai, mo ky to jai bu vo vai ši na mi 
su šiais.

Lai ma Tie pe Lie nė,  
Šiau lių Si mo no Dau kan to 

gim na zi jos ne for ma lio jo švie ti mo 
ir pa gal bos sky riaus ve dė ja

Lie tin gą spa lio penk ta die nį 
Šiau lių Vin co Ku dir kos pro gim
na zi jos mo ky to jai vy ko pas ro kiš
kė nus. Pir miau sia bu vo ap lan ky ta 
Ro kiš kio mies to cent re sto vin ti 
Šv. apaš ta lo evan ge lis to Ma to 
baž ny čia. Šią neo go ti ki nio sti
liaus baž ny čią su di džiu le mei le 
ir už si de gi mu pa sta tė bro lis ir se
suo Ty zen hau zai. Gra fai ne gai lė
jo pi ni gų jos puo šy bai, kiek vie na 
in ter je ro de ta lė ge rai ap gal vo
ta, kiek vie nas daik tas nu pirk tas 
kruopš čiai at rin kus iš ge riau sių jų: 
di dy sis al to rius pa ga min tas Pa ry
žiu je, iš pa ro dos į baž ny čią at ke
lia vo ir gra žio ji sa kyk la, Bel gi jos 
meist rai šiems mal dos na mams 
ga mi no šo ni nius al to rius, klau
syk las, suo lus ir ki ta.

Ap lan kė me ir kop ly čią su Ro
kiš kio gra fų lai do ji mo krip ta, 
baž ny čios mu zie jų, var pi nę. Kiek 
gra fams kai na vo baž ny čios sta ty
ba ir įren gi mas, ne ži no ma. Pa sak 
is to ri kų, klau sia mi apie au kos 
dy dį, gra fų gi mi nės at sa ky da vo: 
„Die vas ži no, mums nė ra rei ka lo 
skai čiuo ti.“

Pa siž val gę po Ro kiš kio dva rą, 
to liau ke lia vo me į Onuš kį, kur 
mus pa si ti ko Onuš kio švie suo lė 
Ele na Bla žie nė. Pa vy dė ti rei kia 
šiai mo te riai ener gi jos, jė gų ir 
no ro dirb ti. Ji spė ja pa si rū pin ti ir 
sa vo įsteig tu et nog ra fi niu mu zie
ju mi, ir Onuš kio baž ny čia, ir pa si
tik ti sve čius. Pa ly dė ju si mus į Šv. 
My ko lo Ar kan ge lo (1774 m.) baž
ny čią, se niau sią me di nę baž ny čią 

Šiau lių Lie po rių gim na zi ja ak
ty viai da ly vau ja tarp tau ti niuo se 
Eras mus + pro jek tuo se, skir tuo se 
mo ky mo si to bu li ni mui. Mo ki niai 
ir mo ky to jai nuo lat vyks ta į ki tas 
ša lis, prii ma sve čius gim na zi jo je, 
da li na si pa tir ti mi, gi li na ži nias, 
ty ri nė ja, ug do bend ra vi mo įgū
džius.

Nuo 2014 me tų Eu ro po je pra si dė
jo nau ja tarp tau ti nių Erasmus+ pro
jek tų ban ga. Lie po rių gim na zi ja iš 
kar to įsi jun gė į du pro jek tus: ,,Gam
tos moks lų la bo ra to ri ja vir tu vė je“ ir 
INC REA SE. Pro jek to ,,Gam tos moks lų 
la bo ra to ri ja vir tu vė je“, ku rio tiks las 
ska tin ti gam tos moks lų mo ky mo si 
mo ty va ci ją, da ly viai mo ki niai ir mo
ky to jai lan kė si Ita li jo je, Slo vė ni jo je, 
Ru mu ni jo je, Kroa ti jo je, Tur ki jo je, 
Es ti jo je, Len ki jo je. Da ly va vi mas pro
jek te su tei kė ga li my bę pa mo ko se in
teg ruo ti net ke le tą da ly kų  gam tos 
moks lus, tech no lo gi jas ir už sie nio 
kal bas, nes pro jek te da ly vau jan tys 
mo ky to jai iš už sie nio par tne rių mo
kyk lų įgi jo pa tir ties, kaip tai da ro ma, 
o mo ki niai pa to bu li no bend ra vi mo 
už sie nio kal ba įgū džius. Re mian tis 
pa tir ti mi, įgy ta pro jek ti nė je veik lo
je, Lie po rių gim na zi jo je per gam tos 
moks lų pa mo kas moks lei viai da li na
mi į gru pes.

No ri me pa si džiaug ti, kad šiais 

me tais lai mė ti dar 5 tarp tau ti niai 
Erasmus+ pro jek tai. Tai pro ga da ly
vau ti tarp tau ti niuo se su si ti ki muo se, 
pa tir ti ge rų, nau jų įspū džių. Pro
jek te Stars in Eu ro pe (,,Žvaigž dės 
Eu ro po je“) 20162018 m. da ly vaus 
Vo kie ti jos, Ita li jos, Grai ki jos ir Lie
tu vos moks lei viai, ku rie ty ri nės ne 
tik dan gaus kū nus, bet ir bu vu sių 
bei esa mų „žvaigž džių“ kul tū ri nius 
mo de lius. Pro jek tas A con tem po
ra ry look to 20th cen tu ry Eu ro pe 
(,,Žvilgs nis į XX a. Eu ro pą“) 2016
2018 m. pro jek to da ly vius iš Lie
tu vos, Kip ro, Is pa ni jos ir Vo kie ti jos 
pa ska tins į ran kas paim ti fo to apa
ra tą ir fik suo ti ne tik pro tė vių, bet ir 
vie nin gos Eu ro pos is to ri ją.

20162018 m. vyk sian tis pro jek tas 

Get ting Scien ce Clo ser to Stu dents 
(,,Gam tos moks lai ar čiau mo ki nio“) 
su vie nys moks lei vius iš Veng ri jos, 
Ita li jos, Grai ki jos, Šve di jos, Lie tu vos. 
Pro jek to tiks las yra at lie kant ti ria
muo sius dar bus pa ska tin ti mo ki
nius rink tis kar je rą tech ni kos sri ty je 
 ma te ma ti kos, fi zi kos, bio lo gi jos ir 
che mi jos. Pro jek to Ict, Nonfor mal 
lear ning, Crea ti vi ty and Li fe skills. 
Uni ver sal De moc ra cy for Ent rep re
neurs hip (,,Ne for ma laus ug dy mo, 
kū ry biš ku mo ir gy ve ni mo įgū džių 
der mė“) 20162018 m. iš Ita li jos, 
Olan di jos, Grai ki jos, Lie tu vos da ly
vius ska tins ieš ko ti ga li my bių, kaip 
pri si tai ky ti nuo lat kin tan čia me pa
sau ly je, ty ri nė ti ir eks pe ri men tuo ti 
no va to riš kais me to dais, to bu lin ti 

ang lų kal bos, ma te ma ti kos, is to ri
jos ži nias. Iš vi so nu ma ty ti 85 mo
bi lu mai Lie po rių gim na zis tams ir 
51 mo ky to jui.

Pro jek tas Hi! Great Ho me School 
(,,Mo kyk la  ant rie ji na mai“) ska tins 
ati džiau pa žvelg ti į moks lei vių gy
ve ni mo įgū džių to bu li ni mą, kar je
ros pla na vi mą. Įgy ta ki tų ša lių pa tir
tis pa dės dir bant su ri zi kos gru pės 
moks lei viais, be to, ša lys pro jek to 
da ly vės (jų yra 50) re ko men da ci jas 
su ra šys iš leis da mos kny gą.

Sma gu, kad da ly vau da mi jau vyk
do muo se pro jek tuo se iš vyk ti į sve
čias ša lis tu rė jo ga li my bę 105 mo ki
niai ir 20 mo ky to jų. Pro jek tų da ly viai 
gim na zis tai gy ve no šei mo se, kur iš 
ar ti ga lė jo pa ma ty ti tos ša lies tra di
ci jas, su si pa žin ti su pa pro čiais, be 
to, bend rau jant su ki ta tau čiais, pui ki 
ga li my bė už sie nio kal bos ži nias pri
tai ky ti pra ktiš kai ir pa to bu lin ti jos 
var to ji mo įgū džius. Pa sak kal bin tų 
gim na zis tų, iš vy kos į už sie nio ša lis 
jų lū kes čius pa tei si no su kau pu: jie 
ne tik ge riau pa ži no ki tas ša lis, pri
sta tė sa vo ša lį, Lie tu vą, bet ir sma
giai pra lei do lai ką su pui kia kom
pa ni ja, su si ra do nau jų drau gų. Be 
to, ke lio nės nie ko ne kai nuo ja  jos 
fi nan suo ja mos iš Eu ro pos struk tū
ri nių fon dų.
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Erasmus+ pro jek to da ly vių tarp tau ti nė ko man da Por tu ga li jo je.

Tarp tau ti niai Erasmus+ pro jek tai – ino va ty ves nis ke lias į mo ky mo si ir pa ži ni mo pa sau lį

RY TAI: Mo ki niai mo ky to jų šven tei pa rin ko Ry tų te mą.

Mo kyk los nuo tr.
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Ro kiš kio kraš te, pa pa sa ko jo, kad 
ji pa sta ty ta ant ak me ni nių pa ma
tų, be jo kių pi lio rių bei at ra mų, 
nau do jant me di nes vi nis ir su nė
ri mus be ge le žies.

Pa ke liui ap žiū rė jo me ir Onuš
kio dva ro li ku čius. Tai sti lin giau
sio Lie tu vos dva ro griu vė siai, 
pri me nan tys Grai ki jos ak ro po lį. 
Šis dva ras, ku rio pa sku ti niai sa vi
nin kai bu vo Ko ma rai, su de gė per 
I pa sau li nį ka rą, ta čiau li ku sios 
ko lo nos ir mū ro sie nos by lo ja apie 
bu vu sį dva ro gro žį.

Il zen ber go dva ras yra tarp Il gio 
ir Ap va la so eže rų. Pas ta ro jo kon

tū rai pri me na Lie tu vos kon tū rus. 
Il zen ber go dva rą 1515 m. įkū rė 
Li vo ni jos or di no va sa las Bernd
tas Kers senb roc kas. Šei mi nin kai 
daž nai kei tė si, o 1896 m. dva rą 
nu pir ko Lie tu vos ba jo ras in ži
nie rius E. Dim ša. Da bar dva ras 
at sta ty tas, ja me vei kia bio di na
mi nis ūkis.

Ke lio nė bu vo tu ri nin ga: vie
ni ob jek tai bu vo ži no mi, ki tus iš 
nau jo at ra do me. Daug kas kei čia
si, gra žė ja. Tik kai ku rių dva rų, 
ma tyt, nie kas ne beat gai vins.

Ri ta Sa moŠ kie nė

KE LIO NĖ: Šiau lie čiai mo ky to jai ke lia vo po Ro kiš kio kraš tą.

As me ni nė nuo tr. 


