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■Projektai, iniciatyvos, iššūkiai 

Nukelta į 5 psl. ►

Angelė RABAČIAUSKIENĖ
Atokiausioje nuo rajono centro Kruonio gimnazijoje 

gyvenimas persunktas tarptautinių vėjų, tolimų kelionių 
įspūdžių, susitikimų su projekto dalyviais bei partneriais 
iš Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Latvijos, Portugalijos, Ru-
munijos, Slovakijos, Graikijos ir kitų šalių. Nuostabiausia 
tai, kad itin energingos projektų kūrėjos, į savo veiklas 
nuo 2009-ųjų metų įtraukusios ne tik mokinius, bet ir 
mokytojus, yra mokytojos Daiva Kruliauskienė ir Dalia 
Krasauskienė.  
Tačiau tai – ne visa komanda. Daugelį metų, rašant 

projektų paraiškas, dirbama kartu su dar viena komandos 
nare –  Kruonio gimnazijos mokytoja Irma Nalivaikie-
ne, kuri, pasak jų, visada pataria, pateikia naujų idėjų ir 
įžvalgų, padedančių kokybiškai atlikti darbą. Pagalbos 
ir patarimų visada sulaukiama iš gimnazijos direktorės 
Ritos Mikučauskienės.  
Tad pažintį su projektų kūrėjomis pradedame nuo pasa-

kojimo apie jų sąsajas su Kruonio gimnazija, įgyvendin-
tus bei įgyvendinamus projektus, jų naudą kaimo vaikų 
dvasiniam ir kultūriniam tobulėjimui, galimybę keliauti, 
pažinti Europos kultūrinį, istorinį, gamtinį paveldą, naudo-
jant IT technologijas. 

Nuo Kruonio gimnazijos slenksčio – 
į tarptautines erdves

,,Su Kruoniu sieju visą 
savo gyvenimą...“

...Tai Kruonio gimnazijos geografi-
jos-biologijos mokytojos-metodinin-
kės Daivos Kruliauskienės žodžiai, 
apibendrinantys, kaip ji pati sako, vi-
są jos gyvenimą, nes Kruonyje gimė  
jos seneliai, mama... Kruonyje ir jos  
vidurinė mokyklą, kurioje mokėsi ji 
pati, o vėliau – ir jos dukros Rūta ir 
Eglė. Šioje mokykloje ilgus metus 
mokytoja, direktoriaus pavaduotoja, 
o vėliau ir direktore dirbo jos mama 
– a. a. Aldona Kaltauskienė.

Atrodytų, kas čia tokio, kad ji po 
mokslų tuometiniame Vilniaus peda-
goginiame institute, kur įgijo biologi-
jos-žemės ūkio pagrindų specialybę 
bei padirbėjusi savo pirmojoje dar-
bovietėje – Kaišiadorių žemės ūkio 
mokykloje, 1993 m. sugrįžo dirbti į 
gimtinę – mieląją Kruonio gimnazi-
ją, kur ir dirba iki šiol. Tačiau su tuo, 
kad toks sugrįžimas į gimtinę – ne 
menkniekis, gali nesutikti tie, kurie, 
toli atsidūrę nuo  gimtųjų vietų, ilgisi 
jų, sapnuose regėdami kiekvieną vai-
kystėje išvaikščiotą miško takelį ar 
nenusakomo skaidrumo upę su auk-
so spalvos smėlėtu dugnu bei tingiai 
plevenančia blyškia augmenija... Su- 
tikime, graudu sapnuoti vietoves, ku-
rių jau seniai nebėra. Kas kita Dai-
vai Kruliauskienei, kuri ir sugrįžusi 
į gimtinę bei pradėjusi dirbti Kruo-
nio gimnazijoje negalėjo nepasiduoti 
mokslo traukai: Vilniaus pedagogi-
niame universitete 2006 m. įgijo dar 
vieną specialybę – geografijos moky-
tojos. Dabar ji –  geografijos-biologi-
jos mokytoja metodininkė, aktyviai 
dalyvaujanti gimnazijos gyvenime 
bei projektų rengime. 

,,Veiklų turiu daug, – prisipažįsta 
Daiva:  skaitau, mezgu, keliauju, dai-
nuoju Kruonio kultūros centro mote-
rų vokaliniame ansamblyje „Svaja“. 
Kadangi mokausi visą gyvenimą, 
tai sukaupta patirtimi dalinuosi su 
respublikos ir Europos mokytojais, 
skaitydama pranešimus bei vesdama 
mokymus.  Ir, aišku, su kolege Dalia 
Krasauskiene kuriame projektus, į 
kurių veiklą stengiamės įtraukti mo-
kytojus ir mokinius.“

Man patinka mokyti ir 
mokytis

Nuo 1983 metų Kruonio gimnazi-
joje dirbanti anglų kalbos mokyto-
ja-metodininkė Dalia Krasauskienė, 
kilusi iš Rumšiškių, teigia, jog jai 
patinka ne tik mokyti, bet ir moky-
tis. ,,Kadangi Rumšiškių vidurinėje 
mokykloje mane mokė puikūs mo-
kytojai, nusprendžiau studijuoti anglų 
kalbą Vilniaus pedagoginiame insti-
tute ir tapti mokytoja“– prisipažįsta ji, 
po studijų susiejusi savo gyvenimą su 
Kruonio gimnazija. Kruonyje užaugo 
ir mokyklą baigė jos vaikai – Aistė ir 
Vytautas, čia ji praleido didžiąją sa-
vo gyvenimo dalį, o mokykla, pasak 
jos, tapo antraisiais (o kartais  – net ir 
pirmaisiais) namais. 

 Dalia Krasauskienė daug laiko ski-
ria profesinių kompetencijų tobuli-
nimui,  aktyviai dalyvauja Lietuvos 
ir tarptautiniuose kursuose, semina-
ruose, pati rengia pranešimus, mėgsta 
keliauti.  

Nuo pirmųjų savo darbo Kruo-
nio gimnazijoje dienų ji taip 
pat, kaip ir jos kolegė mokyto-
ja Daiva Kruliauskienė, dainuoja 

Kruonio kultūros centro moterų 
vokaliniame ansamblyje „Svaja“, 
o nuo 2009-ųjų ji aktyviai dalyvau-
ja gimnazijos projektinėje veikloje. 
 „,Svarbiausia yra tai, – sako ji,–  
kad kaimo vaikai turėtų galimybę 
keliauti, pamatyti naujas vietas, pa-
žinti naujas kultūras, bendrauti su 
bendraamžiais iš kitų šalių, tobulinti 
anglų kalbos kalbėjimo įgūdžius“.

Projektinė  
veikla

,,Intensyviausias projektų kūrimo 
ir teikimo periodas prasidėjo tada, 
kai Kruonio gimnazijai vadovauti 
pradėjo dabartinė Kruonio gimna-
zijos direktorė Rita Mikučauskie-
nė, kuri labai skatino šią veiklą, – 
pasakojimą apie projektus pradeda 
mokytoja Daiva Kruliauskienė.– 
Pirmasis projektas, kuris laimėjo fi- 
nansavimą, buvo buvo 1993 m. – 
„Mokykla – vietos bendruomenės 
kultūros centras“, parašytas ALF’ui 
(Atviros Lietuvos fondas). 

Vėliau buvo laimėtas finansavimas 
ir šešiems  tarptautiniams projektams: 

1. Comenius projektas (daugia-
šalis) „Išsaugokime prisiminimus“ 
(2010– 2012 –  Kruonio gimnazija 
(Lietuva) – projekto koordinatorius. 
Partneriai Italija, Lenkija, Portugalija,  
Rumunija, Slovakija, Turkija.  Pro-
jekto tikslas – pažinti šalių kultūras, 
suprasti, kas sieja visas šias tautas; 

2. Nord Plus Junior (2010–2012) 
– Latvija, Lietuva, Estija. Projekto 
tikslas – pažinti ir mokytis kaimyni-
nių šalių kalbų;

3. Comenius Regio (dvišalis) – 
„Žemė – mūsų namai“ (2012–2014) 
Lietuva – Lenkija. Dalyvavo po tris 
institucijas iš kiekvienos šalies;

4. Comenius parengiamasis vizi-
tas (2015) Bormio mieste Italijoje. 
Vizito metu kartu su partneriais iš 
Italijos, Lenkijos, Jungtinės Kara-
lystės parengta Comenius projekto 
paraiška, kurios rengimo metodika 

buvo panaudota, ruošiant kitus tarp-
tautinius projektus;

5. Erasmus+ KA1 – „Edukata“ 
(2017–2019), skirtas mokytojų kva- 
lifikacijos tobulinimui. Dvylika 
Kruonio gimnazijos mokytojų tobu-
lino informacinio raštingumo, komu-
nikavimo anglų kalba ir bendrąsias 
kompetencijas kursuose, kurie vyko 
Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje 
(Tenerifėje), Slovakijoje, Jungtinėje 
Karalystėje.

6. Erasmus+ KA229 (2019– 2022) 
„Išminties galia“ (strateginių partne-
rysčių) projekto uždaviniai yra in-
formacinių technologijų panaudoji-
mas ugdymo proceso tobulinimui, 
keitimuisi gerąja patirtimi ir patirties 
sklaida bei Europos kultūrinio, isto-
rinio, gamtinio paveldo pažinimui,  
naudojant IT technologijas. (Kruo-
nio gimnazija (Lietuva) – projekto 
koordinatorius, partneriai – Graikija, 

Erasmus+ projekto „Išminties ga- 
lia“ emblema. Autorius – bu-
vęs Kruonio gimnazijos mokinys 
Mantas Vitkus

Iš kairės į dešinę: Vaida Bendaravičiūtė, Skaistė Vaitkevičiūtė, Tadas Cikanavičius,  Daiva Kruliauskienė, 
Dalia Krasauskienė. Erasmus+ projekto „Išminties galia“ susitikimas Vasto mieste (Italija). 2022 m. sausis

Daiva Kruliauskienė ir Dalia Krasauskienė projektų mugėje Klai-
pėdoje

Iš kairės į dešinę: Naglis Noreika, Urtė Noreikaitė, Kamilė Stasio-
nytė, Daiva Kruliauskienė, Dalia Krasauskienė. Erasmus+ projekto 
„Išminties galia“ susitikimas Bragoje (Portugalija). 2021m. lapkritis


