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Impulsas mokyklai tobulėti ir keistis 

KULTŪRA 

"Suvalkiečio" informacija 

  Prieš 4 d. 

  Komentarai (0) 

  Patinka (0) 

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla dalyvauja ES finansuojamuose dviejuose 
„Erasmus + KA 2“ projektuose: „Su menais mokyklose smagiau“ (2016–2018) ir 
„Vaikščiojimas gyvenimo linija“ (2017–2019). 

Šių veiklų nauda mokyklos bendruomenei sunkiai išmatuojama. Vaikai gauna puikią 
galimybę keliauti ir pažinti kitų šalių kultūrą, tradicijas, plėsti akiratį, tobulinti užsienio 
kalbos įgūdžius. Šios kelionės – unikali galimybė patirti įsimintiną gyvenimo nuotykį. 
Mokiniai išmoksta vertinti, suprasti ir pažinti kitų šalių jaunimo gyvenimą, pastebi jo 
skirtumus, tobulina anglų kalbos žinias, susiranda draugų, įgyja daugiau geografijos, 
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istorijos, etikos žinių, ugdosi kūrybiškumą, puoselėja pilietiškumą, susipažįsta su kitų šalių 
švietimo sistemomis. 

Kartu su projekto „Su menais mokyklose smagiau“ partneriais mokiniai tobulino savo 
gebėjimus teatrų festivalyje Lietuvoje, menų plenere Portugalijoje, muzikos festivalyje 
Italijoje, šokių festivalyje Bulgarijoje, o visos minėtos meninės veiklos buvo pristatytos 
finaliniame festivalyje Stambule gegužės 6–12 dienomis. 

„Vaikščiojimas gyvenimo linija“ skatina kultūrinį, istorinį pažinimą, ugdo sveiką gyvenseną. 
Mokiniai įveikė 15 km žygį Lietuvoje „Partizanų takais“, 16 km žygį Vokietijoje 
„Hermannsdenkmal“, o Miunsterio mieste ir Bielefeldo miške 7 km žygyje žaidė 
„geokešingą“ – naudodamiesi GPS ir interneto galimybėmis ieškojo paslėptų lobių. Kuri 
šalis rado lobį, ta dainavo liaudies dainą. Lietuvių liaudies dainos skambėjo dažniausiai. 

Mokytojai šiuose projektuose kelia savo kvalifikaciją, mokosi kalbų, dalijasi gerąja patirtimi, 
plečia akiratį, lygina švietimo sistemas. Jiems atsiveria puiki galimybė susipažinti su kitų 
šalių pedagogų padarytais atradimais, sėkmingos patirties pavyzdžiais. Tai skatina 
kūrybiškai mąstyti, daryti prasmingas įžvalgas. Beveik visi dalyvavusieji profesinio 
tobulinimosi veiklose užsienio šalyse nurodo nuostatų kaitą: mokytojai tampa atviresni 
pokyčiams ir inovacijoms. O mokykla gauna stiprų impulsą tobulėti ir keistis. 

Ramunė JUKNELIENĖ 

http://www.regionunaujienos.lt/istorija-ir-kultura-dalinosi-mokiniai-is-
ivairiu-europos-saliu/  
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Erasmus+“ projektai – paskata mokyklai 

tobulėti ir keistis 
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla dalyvauja dviejuose Europos Sąjungos 
finansuojamuose „Erasmus+“ KA2 projektuose: „Su menais mokyklose smagiau“ (2016–
2018) ir „Vaikščiojimas gyvenimo linija“ (2017–2019). Projekto nauda mokyklos 
bendruomenei nepamatuojama. Vaikai gauna puikią galimybę keliauti ir pažinti kitų šalių 
kultūrą bei tradicijas, tobulinti užsienio kalbos įgūdžius. „Erasmus+“ projektas – išskirtinė 
galimybė patirti įsimintiną gyvenimo nuotykį. Mokiniai išmoko vertinti, suprasti ir pažinti 
projekto šalių jaunimo gyvenimą bei išskirtinumą, tobulino anglų kalbos žinias, susirado 
draugų, įgijo daugiau geografijos, istorijos, etikos žinių, ugdė kūrybiškumą, puoselėjo 
pilietiškumą, turėjo galimybę susipažinti su projektų partnerių šalių švietimo sistema. 
Kartu su projekto „Su menais mokyklose smagiau“ partneriais mokiniai tobulino 
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gebėjimus teatrų festivalyje Lietuvoje, menų plenere Portugalijoje, muzikos festivalyje 
Italijoje, šokių festivalyje Bulgarijoje, o visos paminėtos meninės veiklos buvo pristatytos 
baigiamajame festivalyje Stambule. 
  
„Erasmus+“ projektas „Vaikščiojimas gyvenimo linija“ skatina kultūrinį, istorinį pažinimą, 
ugdo sveiką gyvenseną. Mokiniai įveikė 15 km žygį Lietuvoje „Partizanų takais“, 16 km 
žygį – Vokietijoje „Hermannsdenkmal“, o Miunsterio mieste ir Bielefeldo miške 7 km 
žygyje žaidė geokešingą, per kurį mokiniai ir mokytojai, naudodamiesi GPS ir interneto 
galimybėmis, ieškojo paslėptų lobių. Kuri šalis rasdavo lobį, ta dainuodavo liaudies 
dainą: lietuvių liaudies dainos skambėjo dažniausiai. 
Mokytojai šiuose projektuose kelia savo kvalifikaciją, mokosi kalbų, dalijasi gerąja 
patirtimi, plečia akiratį, lygina švietimo sistemas. Tai puiki galimybė susipažinti su kitų 
šalių pedagogų atradimais ir sėkmingos patirties pavyzdžiais, skatina kūrybiškai mąstyti 
ir daryti prasmingas įžvalgas. Beveik visi profesinio tobulinimosi veiklų užsienio šalyse 
dalyviai nurodo nuostatų kaitą: mokytojai tampa atviresni pokyčiams ir inovacijoms, o 
mokykla gauna stiprią paskatą tobulėti ir keistis. 
  

Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos inf. 

Erasmus + projekto ,,Walking the line“ 
susitikimas Vokietijoje  
 By Gintarė Blazgienė2018/04/26Naujienos 

2018.04.15-21 dienomis vyko Erasmus+ projektinis susitikimas Vokietijoje Guetersloh 
miesto  Geschwister Scholl mokykloje. 

Vizito programa turininga ir įdomi, surengėme 2 žygius: 16 km  ir 7 km , žaidėme 
orientacinį lauko žaidimą- geokešingą ir naudojomės GPS bei  telefonais , suradome daug 
,,lobių“. Tą patį orientacinį  žaidimą pakartojome Miuncerio mieste. Surengėme muzikos 
festivalį, skambėjo ES himnas visom partnerių šalių kalbom ir kartu giedojome En kalba 
bei  vieni kitiems pristatėme nacionalinius muzikinius kūrinius liaudies ar šiuolaikinės 
muzikos. 

Erasmus + projektai panaikina stereotipus , kuriuos mes susikuriam iš nežinojimo, 
nesidomėjimo. Būk aktyvus, dalyvauk  Erasmus + projektinėse veiklose  ir ,, 
Vaikščiok  gyvenimo linija“ su partneriais iš Vokietijos , Italijos, Ispanijos , Rumunijos. 

 
 

http://www.rytomok.lt/erasmus-projekto-walking-the-line-susitikimas-vokietijoje/
http://www.rytomok.lt/erasmus-projekto-walking-the-line-susitikimas-vokietijoje/
http://www.rytomok.lt/author/gintare-blazgiene/
http://www.rytomok.lt/erasmus-projekto-walking-the-line-susitikimas-vokietijoje/
http://www.rytomok.lt/category/naujienos/
http://www.rytomok.lt/wp-content/uploads/2018/04/31180323_10211275056608756_1450007613696638976_n-%E2%80%93-kopija-2-1024x576.jpg
http://www.rytomok.lt/wp-content/uploads/2018/04/31165617_10211275065848987_8951723588835082240_n-%E2%80%93-kopija-2-1024x576.jpg
http://www.rytomok.lt/wp-content/uploads/2018/04/31166633_10211275062688908_1693856636784869376_n-%E2%80%93-kopija-2-1024x576.jpg


  

 
  

 
  

 
  

 
 

http://www.rytomok.lt/wp-content/uploads/2018/04/31206432_10211275055528729_5391910507563188224_n-1024x576.jpg
http://www.rytomok.lt/wp-content/uploads/2018/04/31275728_10211275055888738_8906221120458326016_n-1024x576.jpg
http://www.rytomok.lt/wp-content/uploads/2018/04/31301996_10211275063048917_5761848371618775040_n-1024x576.jpg
http://www.rytomok.lt/wp-content/uploads/2018/04/31282836_10211275064048942_411215205599543296_n-1024x576.jpg
http://www.rytomok.lt/wp-content/uploads/2018/04/31290686_10211275062248897_6140269290005200896_n-1024x576.jpg
http://www.rytomok.lt/wp-content/uploads/2018/04/31286211_10211275056168745_7339619210693181440_n-1024x576.jpg
http://www.rytomok.lt/wp-content/uploads/2018/04/31301920_10211275063528929_485054949072306176_n-576x1024.jpg


Švietimo naujienos
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„Ryto“ pagrindinėje mokykloje sušoktas tarptautinis šokis

 

JAUNIMAS 

Loreta Akelienė, "Suvalkietis" 

 Prieš 10 d. 

 Komentarai (0) 
 Patinka (0) 

Neseniai išvyko svečiai iš „Ryto“ pagrindinės mokyklos, kur viešėjo kaip projekto 
partneriai. Apsilankė 25 žmonių grupė, kurią sudarė Italijos, Katalonijos, Vokietijos ir 
Rumunijos atstovai. 
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Viešnagės dienomis (spalio 16–20 d.) svečiai domėjosi Lietuvos ir Suvalkijos istorija, 
lankėsi įvairiuose istoriniuose objektuose. Juos sužavėjo Marijampolės parkai, kuriuose 
taip gražu ir ramu. Nors šiek tiek stebino, kad žmonių net ir po darbo dienos gatvėse tiek 
mažai. 

Svečiai susipažino su Marijampolės istorija, ją liudijančiais paminklais. Aplankė Vilnių, 
Kauną, Trakus. Grožėjosi miestų architektūra, istorija, nemažai sužinojo apie Lietuvos 
praeitį ir dabartį. Ypač sužavėjo Trakai ir didinga mūsų šalies praeitis – tas laikotarpis, kai 
valstybė buvo nuo Baltijos iki Juodosios jūros. 

Pagrindinis projekto „Erasmus+ KA2: Walking the line“ tikslas – leidžiant laiką gamtoje, 
keliaujant pėsčiomis, susipažinti su Europos šalių istorija, skaudžiausiais praeities įvykiais. 
Tad buvo surengtas žygis pėsčiomis, pavadintas „Pasaulinių karų sūkuryje. Partizanų 
takais“. Žygeiviai nukeliavo 15 kilometrų, aplankydami paminklą vokiečių kariams, Juodelių 
žvyro karjerą-draustinį, pokario partizanų žuvimo vietas, įveikė atstumą nuo Akmenynų 
mokyklos Kalvarijos savivaldybėje iki pat Marijampolės. 

Su projekto dalyviais susitiko ir aukščiausi Marijampolės savivaldybės vadovai. 

Kulminacija tapo renginys „Šokis mus vienija“, vykęs mokykloje ketvirtadienį. Visos šalys 
pristatė po savo tautinį šokį, taip išryškindamos savo skirtumus. Taip pat parodė vaizdo 
medžiagos apie šalies papročius, gamtą, istoriją. 

Pabaigoje buvo sušoktas bendras šokis – visas šalis vienijantis ir jungiantis. Jo tarptautinė 
mokinių grupė mokėsi visą savaitę, taip įrodydama, kad visų šalių folklore galima rasti 
panašių elementų, o šokio, judesio kalbą supranta visi. 

Kartu keliaudami, kurdami bendrą šokį, aktyviai leisdami laisvalaikį su kitų šalių atstovais 
mokiniai turėjo puikią galimybę stiprinti kalbinius ir bendravimo įgūdžius, lavinti sveikatą ir 
ištvermę, tobulinti komandinio darbo įgūdžius. 

Keliaudami mokiniai ir mokytojai nemažai pabendravo, suspėjo pažinti vieni kitus. 
Pasirodo, mums, lietuviams, artimas ir suprantamas katalonų noras turėti nepriklausomą 
valstybę, tuo mūsų istorijos panašios. Daugelis žino, kad šiuo metu kaip tik ir vyksta 
procesai, kurie turėtų atvesti Kataloniją į nepriklausomybę. 

Katalonijos, Ispanijos regiono, atstovai buvo labai susirūpinę, kad projekto organizatoriai 
lietuviai nesupainiotų jų vėliavos su Ispanijos. Sakė net neisią į mokyklą, jeigu bus iškelta 
ne jų, o Ispanijos vėliava. Ir visokiais būdais stengėsi pabrėžti savo kitoniškumą nuo 
Ispanijos, pademonstruoti išskirtinumą. Pasirodo, atvykusieji katalonai buvo ypač aktyvūs 
laisvės kovoje – savo mokykloje suorganizavę referendumo balsavimą, nors daugelis 
mokyklų tą dieną buvo uždarytos. 

Vakarais tarp svečių irgi vyko kalbos apie Katalonijos nepriklausomybę. Katalonai žavėjosi 
Lietuvos laisvės kelio istorija, ypač Baltijos keliu. Lietuviai parodė jiems, nuo kurios vietos 
jis prasidėjo – nuo varpinės Vilniuje, Katedros aikštėje. Svečiai noriai fotografavosi 
atminčiai Baltijos kelio pradžios vietoje. 

Ričardo Pasiliausko nuotraukos 
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Istorija ir kultūra dalinosi mokiniai iš įvairių 
Europos šalių 

 

Šią savaitę Marijampolės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje vyksta tarptautinio projekto 

Erasmus+ KA2 „Vaikščiojimas gyvenimo linija“ („Walking the line“) veiklos. 

Į Marijampolę atvyko mokinių ir mokytojų delegacijos iš Ispanijos Katalonijos regiono, 

Italijos, Vokietijos ir Rumunijos. Atvykę svečiai apsigyveno marijampoliečių šeimose, kur iš 

arčiau susipažino su vietine kultūra ir gyvenimo būdu. 
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Projekto tikslas – sveikos gyvensenos ugdymas, judėjimas, užimtumas lauke, Europos 

istorijos pažinimas, patriotiškumo ugdymas. Kiekviena projekto šalis yra parengusi po 

istorinį maršrutą kitų šalių delegacijoms. 

Projekto dalyviai kartu su Žygeivių klubo ir Šaulių sąjungos atstovais aplankė Akmenynų 

kaimo apylinkes – „Pasaulinių karų sūkuryje. Partizanų takais“. Taip pat svečiai aplankė 

žymius Marijampolės paminklus, vyko į Trakus, Vilnių, kur susipažino su šių miestų 

architektūra. 

Delegaciją svetingai pasitiko ir miesto šeimininkai – Marijampolės savivaldybės merė Irena 

Lunskienė, kiti vadovai. Merė pasveikino atvykusius ir kvietė sugrįžti, vėliau įteikė atminimo 

dovanėles ir supažindino su miestu, parodant kelias prezentacijas. 

Projektą vainikavo šokių festivalis, kurio metu kiekviena šalis pristatė savo tautinius šokius 

ir vieną bendrą projekto šokį. Spalio 20 dieną projekto dalyviai išvyksta atgal į savo 

gimtąsias šalis, tačiau projektas nesibaigs – kitais metais projektas tęsis kitose šalyse. 

Marijampolės savivaldybės administracijos informacija 

Odetos Žilinskienės nuotrauka 

 

https://www.rytomok.lt/erasmus-ka2-vaiksciojimas-gyvenimo-linija/ 

 

Erasmus+ KA2 “Vaikščiojimas gyvenimo 

linija” 
 By Gintarė Blazgienė2017/10/15Naujienos 
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Šią savaitę mokykloje vyks tarptautinio projekto Erasmus+ KA2 “Vaikščiojimas gyvenimo linija” 

(“Walking the line”) veiklos. Į svečius atvyksta mokytojų ir mokinių delegacijos iš Italijos, Ispanijos, 

Vokietijos bei Rumunijos. Tai žygių projektas, kurio tikslas – sveikos gyvensenos ugdymas, 

judėjimas – užimtumas lauke, Europos istorijos pažinimas, patriotiškumo ugdymas. Kiekviena 

projekto šalis yra parengusi po istorinį maršrutą kitų šalių delegacijoms. Spalio 17 dieną kartu su 

Žygeivių klubo ir Šaulių sąjungos atstovais Akmenynų kaime pradėsime 16 km. žygį “Pasaulinių 

karų sūkuryje. Partizanų takais”. Žygyje dalyvaus užsienio svečių delegacijos ir svečius gyventi 

priėmusių šeimų vaikai (gali vykti ir jų tėveliai). Be žygio, ateinantį ketvirtadienį (spalio 19 dieną, 

11 val.) mokyklos renginių salėje vyks ir šokių festivalis, kuriame kiekviena šalis pristatys savo 

tautinius šokius ir vieną bendrą projekto šokį. Kviečiame tėvelius į renginį. 

Bookmark the permalink. 

 
https://www.rytomok.lt/projekto-erasmus-ka2-walking-the-line-partneriu-viesnage-lietuvoje/ 

 
Projekto Erasmus+ KA2 “Walking the line” 

partnerių viešnagė Lietuvoje 
 By Gintarė Blazgienė2017/10/19Naujienos 

Spalio 16 – 20 dienomis mokykloje vieši projekto Erasmus+ KA2 “Walking the line” ( 

“Vaikščiojimas gyvenimo linija”) partneriai. Sulaukėme svečių iš Italijos, Katalonijos,Vokietijos ir 

Rumunijos. Projekto tikslas –  aktyviai leidžiant laiką gamtoje, susipažinti su Europos istorija, 

skirtingų tautų išgyventais sunkiais momentais, pamatyti geografinius, klimatinius, kultūrinius 

skirtumus. 

Pirmadienį projekto svečiai susipažino su mūsų mokykla, jos istorija. Lankė Marijampolės 

lankytinas istorines vietas, paminklus. 

Antradienį projekto dalyvių laukė didysis projekto žygis “Pasaulinių karų sūkuryje. Partizanų 

takais”. Žygiuodami nuo Akmenynų mokyklos Kalvarijos savivaldybėje iki Marijampolės, 

žygiuotojai įveikė net 15 kilometrų. Kartu su Žygeivių klubo ir Šaulių sąjungos nariais ( 

vadovaujami M. Lietuvninko) aplankė istorines mūsų krašto vietas – paminklą vokiečių kariams, 

pokarių partizanų žuvimo vietas, Juodelių žvyro karjerą – draustinį,  bunkerius, grožėjosi 

rudenėjančia Suvalkijos gamta. 

Trečiadieni delegacija lankėsi Vilniuje ir Trakuose. Susipažino su šių miestų architektūra. Vilniuje 

aplankė Katedros varpinę, Kazimiero bei Petro ir Povilo bažnyčias. 

Ketvirtadienio rytą svečiai ir mūsų mokyklos delegacija lankėsi Marijampolės savivaldybėje, kur 

susitiko su miesto mere I. Lunskiene, Švietimo, kultūros ir sporto departamento atstovais V. Diliu ir 

V. Kvietkausku. Merė įteikė užsieniečių delegacijoms atminimo dovanėlių, pristatė Marijampolę 

kaip būsimą Lietuvos kultūros sostinę. 

Projektą vainikavo bendras visų šalių renginys “Šokis mus vienija”. Kiekviena šalis iš pradžių 

pristatė savo šalies šokį, vėliau, renginio pabaigoje, visi projekto dalyviai sušoko bendrą, per 

visą savaitę išmoktą, šalis vienijantį ir jungiantį šokį. 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui E. Taputis ir A. Šmulkštienė visiems projekto dalyviams, 

šeimoms priėmusioms užsieniečius vaikus, mokytojams įteikė projekto dalyvių sertifikatus. 

https://www.rytomok.lt/erasmus-ka2-vaiksciojimas-gyvenimo-linija/
https://www.rytomok.lt/projekto-erasmus-ka2-walking-the-line-partneriu-viesnage-lietuvoje/
https://www.rytomok.lt/author/gintare-blazgiene/
https://www.rytomok.lt/projekto-erasmus-ka2-walking-the-line-partneriu-viesnage-lietuvoje/
https://www.rytomok.lt/category/naujienos/


Rytoj svečiai jau išvyksta namo, tačiau išsiskiriam neilgam. Mūsų mokyklos mokinių ir mokytojų 

laukia vizitai į projekto partnerių šalis, kad galėtume geriau pažinti kitų Europos šalių istoriją ir 

kultūrą. 
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