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◄Atkelta iš 4 psl.
Italija, Latvija, Portugalija). ,,Šio pro-
jekto susitikimų veiklose dalyvauja 
mokiniai ir mokytojai, –  vardija D. 
Kruliauskienė. – Įvyko 3 projektų 
partnerių susitikimai, nors metas vyk-
dyti kontaktinius susitikimus dėl pan-
demijos buvo labai nepalankus. Pir-
mas susitikimas, kuriame dalyvavo 
tik mokytojai, įvyko 2019 m. rudenį 
Ligatnės mokykloje (Latvija). Susiti-
kimo metu aptarėme projekto finansų 
valdymą, sklaidą, detalų susitikimo 
planą, išrinkome projekto logotipą. 
Taip pat mokėmės, kaip naudotis 
įvairiais skaitmeniniais įrankiais ir 
platformomis: Actionbound, Miro 
(RealtimeBoard), eTwinning, Padlet, 
Kahoot, Quizizz, Popplet Lite, To-
ontastic 3D, Spider Web ir kitais. Po 
mokymų vykdėme ir kultūrinę – pa-
žintinę programą Ligatnėje, Rygoje 
bei Gaujos nacionaliniame parke, kur 
susitikimo dalyviai pritaikė teorines 
žinias. Gaila, kad kontaktines veik-
las sustabdė pandemija, ir iki 2021 
rudens susitikimai vyko nuotoliu. 
Ruošiantis susitikimams, visada ga-
lėjome pasikliauti sumaniais, atsa-
kingais, išradingais savo gimnazijos 
mokiniais, mūsų abiturientais: Nagliu 
Noreika, Kamile Stasionyte, Vaida 
Bendaravičiūte, Tadu Cikanavičium 
bei gimnazijos savivaldos aktyvistais 
ir labai gerais mokiniais Skaiste Vait-
kevičiūte, Gvidu Grajausku, Erika 
Radionovaite, Gabriele Čepaite ir 
Urte Noreikaite“. 

Skaitmeniniai nuotykiai 
Portugalijoje...

Kruonio gimnazija įgyvendina Eras- 
mus+ KA229 mokyklų partnerysčių 
projektą „Išminties galia“ su partne-
riais iš Latvijos, Graikijos, Italijos ir 
Portugalijos.

Praėjusių metų lapkričio 29 – gruo-
džio 4 dienomis įvyko antrasis projek-
to susitikimas Esprominho mokyk- 
loje Bragos mieste, Portugalijoje. 
Kadangi projekto uždaviniai yra in-
formacinių technologijų panaudoji-
mas ugdymo proceso tobulinimui, 
keitimasis gerąja patirtimi ir patirties 
sklaida bei Europos kultūrinio, isto-
rinio, gamtinio paveldo pažinimas 
naudojant IT technologijas, todėl 
vizitas buvo pavadintas „Skaitme-
niniais nuotykiais Portugalijoje“. 
Šiame mobilume dalyvavo projekto 
partneriai iš Ligatnės (Latvija), Vas-
to (Italija), Atėnų (Graikija), Bragos 

(Portugalija) bei projekto koordina-
toriai iš Kruonio gimnazijos. 

Susitikimo metu Kruonio gimna-
zijos grupė organizavo turą Bragos 
mieste, naudojant interaktyvųjį gidą 
Actionbound. Ši programėlė padėjo 
surasti svarbiausius miesto objektus 
– Katedrą, miesto Arką, Rotušės aikš-
tę, Santa Barbaros sodus. Taip pat 
delegacijos pristatė savo mokyklas, 
o Kruonio gimnazijos mokytojos pa-
sidalijo patirtimi apie skaitmeninius 
įrankius, naudojamus pamokose ir 
neformaliojo ugdymo veiklose.

Video,,Dear Future Generations” 
paskatino visus susimąstyti, kokią 
Žemę paliksime ateinančioms 7 kar-
toms. Todėl, pratęsdami pagrindinę 
video mintį, mokiniai, dirbdami tarp-
tautinėse grupėse, sukūrė ir pristatė 
savo video žinutę Žemei, naudo-
dami skaitmeninį įrankį VN (video 
redaktorius). 

Susitikimo dalyviai ne tik tobulino 
skaitmeninius įgūdžius, bet taip pat 
turėjo galimybę pažinti Bragos ir Por-
to miestus, aplankyti Bom Jesus, Sa-
meiro ir kitas šventoves bei pamatyti 
didingąjį Atlanto vandenyną.

... Italijoje 
2022 metų sausio 17 – 21 dienomis 

įvyko trečiasis projekto susitikimas 
Istituto Tecnico Settore technologico 
– Liceo Scientifico ,,E. Mattei” mo-
kykloje Vasto mieste, Italijoje. Vizi-
tas buvo  pavadintas „Skaitmeniniais 
nuotykiais Italijoje“. Šiame mobilu-
me dalyvavo projekto partneriai iš 

Ligatnės (Latvija), Vasto (Italija), 
Atėnų (Graikija), Bragos (Portuga-
lija) bei projekto koordinatoriai iš 
Kruonio gimnazijos.

Projekto susitikimas vyko Istituto 
Tecnico Settore technologico – Liceo 
Scientifico ,,E. Mattei” mokykloje 
Vasto mieste, Adrijos jūros pakran-
tėje. Visos susitikimo dienos buvo 
darbingos, nes kiekvieną dieną su-
sitikimo dalyviai susipažindavo su 
naujais skaitmeniniais įrankiais ir 
mokėsi juos įvaldyti. 

Pirmąją susitikimo dieną visi prista-
tė savo mokyklas, susipažino, šoko 
liaudies šokius ir, atlikdami Action-
bound užduotis tarptautinėse koman-
dose, susipažino su Vasto miestu. 

Antrąją projekto susitikimo dieną 
vyko mokymai apie skaitmeninius 

įrankius CoSpaces ir Adobe Aero bei 
virtualios realybės žemėlapių kūrimą, 
o po pietų keliavome į draustinį Oasi 
Del Verde ir Roccascalegna pilis. 

Trečiąją susitikimo dieną Kruonio 
gimnazijos komanda pristatė ArcGIS 
Online platformą, o portugalai mokė, 
kaip naudotis įrankiu Asana graikų 
komanda – Genial.ly, italai – Ado-
be Premiere Pro, o latvių mokyklos 
atstovai – puzzle maker. Antroje die-
nos pusėje aplankėme nacionalinius 
draustinius Punta Pena, Punta Aderci 
ir gėrėjomės nuostabiu Adrijos kraš-
tovaizdžiu. Vakare, klausydami gi-
do pasakojimo, pasivaikščiojome po 
Vasto miestą. 

Ketvirtoji Erasmus+ projekto ,,Iš-
minties galia” susitikimo diena bu-
vo skirta susipažinimui su Neapolio 
miestu. 

Apsilankėme didinguose karališ-
kuosiuose rūmuose, pamatėme žy-
miausias Neapolio bažnyčias, gėrėjo-
mės miesto vaizdais, nuo Tirėnų jūros 
pakrantės pamojavome grėsminga-
jam miegančiam Vezuvijui, prisiraga-
vome gardžiausių neapolietiškų picų.  
Paskutinę susitikimo dieną, dirbdami 
tarptautinėse komandose ir naudoda-
mi video redaktorių Adobe Premiere 
Pro, mokiniai sukūrė savaitės veiklų 
dienoraštį. Taip pat, naudodami Goo-
gle Forms, susitikimo dalyviai atliko 
refleksiją ir įvertino mobilumo šioje 
mokykloje organizavimą. 

Kovo mėnesį laukia ketvirtas pro-
jekto susitikimas Graikijoje. Be šių 
ilgalaikių projektų organizuoti ir kiti 
trumpalaikiai projektai bei stovyklos 
mokiniams“. 

,,Mūsų gyvenime daug 
iššūkių, ir paskutinis, kurį 
mes įveikėme, – pasakoji-
mą baigia mokytoja Daiva 
Kruliauskienė, – buvo ame- 
rikiečių geografo Eames 
Demetrios istorijų knygos 
vertimas iš anglų į lietuvių 
kalbą. 29 pasaulio šaly-
se yra 142 instaliacijos 
su autoriaus sukurtomis 
istorijomis, 2 iš jų Lietuvo-
je – „Teisingumo miestas“ 
Vilniuje, Užupio rajone, o 
kitas – „Nematomas zoo-
logijos sodas“ Kruonio 
gimnazijos kieme.

Kamilė, Naglis, Urtė moko šokti lietuviškus šokius. Braga (Portuga-
lija). 2021m. lapkritis

Tolumoje – Apeninų kalnai

Erasmus+ projekto „Išminties galia“ pirmasis susitikimas Ligatnė-
je (Latvija). Su partneriais iš Latvijos, Italijos ir Portugalijos. 2019 
m. lapkritis

Nuotr. iš Kruonio gimnazijos 
fotoarchyvo

Šiomis pilnomis nerimo dienomis 
gerumui ir atjautai veriasi žmonių šir-
dys. Šį kartą – trumpa informacija 
apie ukrainiečių tragedijai neabejin-
gus Rumšiškių krašto žmones.

Sužinojusi, kad buvusioje Pravie-
niškių mokykloje skirtos patalpos ap-
gyvendinti karo pabėgėliams, Rum-
šiškių bendruomenė vasario 27-ąją 
socialinio tinklo Facebook paskyroje 
išplatino kvietimą „Šią savaitę į Pra-
vieniškes atvyksta apie 40 Ukrainos 
piliečių. Reikalingi šie daiktai“. Pra-
šymas paaukoti rankšluosčių, higie-
nos priemonių, indų, puodų, įrankių 
baigėsi informacija, jog paramos rin-
kimas organizuojamas kovo 1 dieną 
Rumšiškių kultūros centre.

Tik to užteko, kad miestelio ben-
druomenė sukrustų. Per trumpą laiką 
buvo surinktas solidus kiekis reikalin-
gų daiktų, kurie kovo 2-ąją iškeliavo 
į Pravieniškes. Parama prisidėjo ir 
patys pravieniškiečiai.

„Kaišiadorių aidų“ inf.

Kovo 1-ąją Rumšiškių krašto 
žmonės į Kultūros centrą nešė 
įvairius daiktus karo pabėgė-
liams iš Ukrainos

Rumšiškių bendruomenės  
socialinių tinklų nuotr.

Rumšiškių 
krašto žmonės 

parėmė iš 
Ukrainos 

atvykstančius 
karo 

pabėgėlius


