
 

2014 rugsėjo- spalio mėn. Jono Basanavičiaus gimnazijos mokiniai dalyvavo projekte „Kurkime ir 

atraskime kartu“ 

Šio projekto tikslas – pasitelkiant kūrybinę ir pažintinę veiklą, skatinti mokinių, besimokančių mokymo 

įstaigose su skirtingomis mokomosiomis kalbomis, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.  

Rugsėjo 19 d. pagal projekto „Kurkime ir atraskime kartu“ veiklos planą Ukmergės Jono Basanavičiaus  

gimnazijoje viešėjo Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinės mokyklos, kurioje mokoma rusų kalba,  mokiniai 

ir mokytojai.   

Gimnazistai šiltai pasitiko svečius. Susipažinę ir pabendravę gimnazijos skaitykloje, projekto dalyviai 

apžiūrėjo gimnaziją ir išvyko į ekskursiją po Ukmergės rajono dvarus. Mokiniai aplankė Siesikų, Užugirio ir 

Taujėnų, dvarus, susipažino su jų istorija. Apie  Ukmergės kraštą  įdomiai ir vaizdingai pasakojo mokytojas 

Raimondas Platūkis. Mokiniai ir mokytojai sužinojo daug negirdėtų faktų ir detalių apie rajono dvarų istoriją. 

Projekto dalyviai  fotografavo parkų ir apylinkių gamtos vaizdus. Iš geriausių nuotraukų abiejose projekte 

dalyvaujančiose mokyklose bus surengtos parodos. 

Vakare V. Šlaito bibliotekos salėje projekto grupės susirinko į gimnazistų ir svečių  saviveiklininkų koncertą, 

bendravo  prie arbatos puodelio. 

Abiejų mokyklų projekto dalyviais džiaugėsi  galimybe pabendrauti, susirasti naujų draugų, pasigrožėti 

nuostabiais rudens peizažais, sužinoti daugiau apie savo krašto praeitį. 

Spalio 19 d. mūsų gimnazistai pagal projekto „Kurkime ir atraskime kartu“ veiklos planą vyko į Vilnių, kur 

dalyvavo susitikime su Sofijos Kovalevskajos vidurinės mokyklos bendruomene. Abiejų mokyklų mokiniai 

drauge lankėsi Markučiuose esančiame žymaus rusų poeto A. Puškino muziejuje, Belmonto parke. Šiose 

vietose jaunieji fotografai įamžino daug nuostabių gamtos ir architektūros vaizdų.  

Buvome labai nuoširdžiai sutikti ir priimti Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinėje mokykloje, kartu 

linksminomės smagioje vakaronėje su vaikų folkloro grupe „Veretioncy“.  

Projekto dalyviai turėjo puikią galimybę susipažinti su kitos tautos istorija, tradicijomis, kultūra, kartu atskleisti 

savo tautos savitumą ir unikalumą.  

Projektinės veiklos metu buvo skatinamas mokinių, besimokančių mokymo įstaigose su skirtingomis 

mokomosiomis kalbomis, tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas. Toks buvo šio projekto tikslas, ir jis 

buvo pasiektas.  

Projektinėje veikloje dalyvavo dailės mokytoja Irina Vaskelienė ir fotografai, Raimondas Platūkis ir jaunieji 

gamtininkai, istorikai, dainininkai, vadovaujami mokytojos Marijos Barkauskienės, gimnazijos administracija. 

Projekto koordinatorė –socialinė pedagogė Irena Patėjūnienė.  

Nuoširdi padėka visiems mokiniams ir mokytojams, prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo. 

Gimnazijos bendruomenė taip pat dėkoja V. Šlaito bibliotekos administracijai už pagalbą. 

Projekto akimirkos... 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 


