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PROJEKTO INFORMACIJA

PROJEKTO LAIKOTARPIS:

 Projekto pradžia 01-09-2019;

 Projekto pabaiga 31-08-2021;

 Projekto trukmė 24 mėnesiai.

PROJEKTO PARTNERIAI:PROJEKTO PARTNERIAI:

 Ugdymo įstaiga „Atalan koulu“ (Suomija, koordinuoja Anne Piirainen);

 Ugdymo įstaiga „Grundschule Grunbach“ (Vokietija, koordinuoja Ute Andreasch);

 Ugdymo įstaiga „Zespol Szkolno-Przedszkolny w Lesne“ (Lenkija, koordinuoja Patrycja 
Knapek-Stanczak);

 Ugdymo įstaiga Šilutės l./d. „Pušelė“ (Lietuva, koordinuoja Rimantė Lubytė 

DALYVIAI – nuo 5 iki 13 metų amžiaus vaikai.

PROJEKTO INFORMACIJA

Ugdymo įstaiga „Atalan koulu“ (Suomija, koordinuoja Anne Piirainen);

Ugdymo įstaiga „Grundschule Grunbach“ (Vokietija, koordinuoja Ute Andreasch);

Przedszkolny w Lesne“ (Lenkija, koordinuoja Patrycja 

Ugdymo įstaiga Šilutės l./d. „Pušelė“ (Lietuva, koordinuoja Rimantė Lubytė - Žąsytienė).



PROJEKTO APRAŠYMAS
 Projektas „Aplink Europą per meną“ („TravelArt“)

susisiekti su kitais jų amžiaus europiečių vaikais ir
kūrybiškumą. Menas padeda įveikti kalbos barjerus ir
lavina savo kūrybiškumą, išraišką, tapatumą ir vaizduotę,
naudingi visą gyvenimą.

 Šiame projekte keturių ugdymo įstaigų iš keturių Europos
su 12 europiečių menininkų, jų skirtingomis tapybos technikomissu 12 europiečių menininkų, jų skirtingomis tapybos technikomis
technikas išbandys savo meniniuose darbuose. Užsiėmimų
menininkų kilmės šalis, menininkų gyvenimą ir jų
klasėje turėsime Europos žemėlapį, kuriame pažymėsime
studijuojame, šalį. Projekto pabaigoje kiekvienas vaikas
darbai bus pasidalijami tarp partnerių ir eksponuojami
dalinsis patirtimi, keisis idėjomis ir dirbs kartu, mokydamiesi
technikas ir priemones.

PROJEKTO APRAŠYMAS
yra galimybė mažiems vaikams

ir bendrauti per meną, kultūrą ir
ir kultūrinius nusistatymus. Vaikai

vaizduotę, tuos sugebėjimus, kurie bus

Europos šalių moksleiviai susipažins
technikomis ir tapačias ar panašiastechnikomis ir tapačias ar panašias

Užsiėmimų metu vaikai sužinos apie
jų tapybos techniką. Kiekvienoje

pažymėsime kiekvieno menininko, kurį
vaikas turės 12 meno kūrinių. Jų

eksponuojami kitose mokyklose. Mokytojai
mokydamiesi vieni iš kitų apie įvairias



 Projektui vadovauja vietiniai mokytojai iš kiekvienos
planavimą, menininkų ir klasėse nagrinėjamų technikų
savo įstaigose, tiek kitose mokyklose, kuriose jie lankosi
vietines galerijas ir muziejus, o projekto pabaigoje surengs
taip pat dalyvauja kai kurie vietos menininkai, norintystaip pat dalyvauja kai kurie vietos menininkai, norintys
dalyvaujančiais mokytojais.

 Šiame projekte visų klasių mokiniai gali mėgautis
mokome juos pamatyti pasaulį per meną ir tuo mėgautis

kiekvienos mokyklos, atsakingi už veiklos
technikų pasirinkimą, vaikų mokymą tiek

lankosi. Vaikai ir mokytojai aplankys
surengs vaikų darbų parodą. Projekte

norintys pasidalyti savo patirtimi sunorintys pasidalyti savo patirtimi su

mėgautis menu. Mes, mokytojai, kartu
mėgautis.



PROJEKTO VEIKLA
2019 m. spalio 23 – 27 d. 

C1 Projekto susitikimas Suomijoje

Koordinuojantys
„Twinspace“

Bus aptarti
nuspręsta tiksli

Bus sukurta
logotipas.

Vietinių galerijų

Susipažinimas

2019 m. lapkričio – vasario mėn.

P1, P2 Kitos projekto veiklos

Susipažinimas
technikomis.

Projekto veikla

Meninė veikla
3) menininkų
kitose mokyklose

Rezultatų, darbų
platformoje.

Pasirengimas

PROJEKTO VEIKLA
Koordinuojantys mokytojai susitinka

ir nustato partnerystės taisykles.

pagrindiniai projekto punktai ir
tiksli veikla.

sukurta ir sukurta projekto svetainė,

galerijų ir muziejų lankymas.

Susipažinimas su 3 menininkais ir jųSusipažinimas su 3 menininkais ir jų

veikla mūsų pačių įstaigose.

veikla su vaikais pagal (nr. 1, nr. 2 ir nr.
menininkų technikas tiek savo įstaigoje, tiek

mokyklose.

darbų pasidalinimas „eTwinning“

Pasirengimas kitam susitikimui.



PROJEKTO SUSITIKIMAS SUOMIJOJEPROJEKTO SUSITIKIMAS SUOMIJOJE



PROJEKTO VEIKLA

2020 m. kovo 3 – 8 d. 

C2 Projekto susitikimas Lenkijoje

2020 m. kovo – gegužės mėn.

Vietinių galerijų

Susipažinimas
nr. 6) ir jų technikomis

Projekto veikla2020 m. kovo – gegužės mėn.

P3 Kitos projekto veiklos 
Meninė veikla
nr. 6) menininkų
tiek kitose mokyklose

Rezultatų, darbų
platformoje.

Pasirengimas

PROJEKTO VEIKLA

galerijų ir muziejų lankymas.

Susipažinimas su 3 menininkais (nr. 4, nr. 5,
technikomis.

veikla mūsų pačių įstaigose.

veikla su vaikais pagal (nr. 4, nr. 5 ir
menininkų technikas tiek savo įstaigoje,

mokyklose.

darbų pasidalinimas „eTwinning“
.

Pasirengimas kitam susitikimui.



PROJEKTO VEIKLA

2020 m. rugsėjo 23 – 27 d.

C3 Projekto susitikimas Vokietijoje

2020 m. spalio – sausio mėn. 

Vietinių galerijų ir muziejų lankymas.

Susipažinimas su 3 menininkais (nr. 7, nr. 8, 
nr. 9) ir jų technikomis.

Projekto veikla mūsų pačių įstaigose.2020 m. spalio – sausio mėn. 

P4 Kitos projekto veiklos 
Meninė veikla su vaikais pagal (nr. 7, nr. 8 ir 
nr. 9) menininkų technikas tiek savo įstaigoje, 
tiek kitose mokyklose. 

Rezultatų, darbų pasidalinimas „eTwinning“ 
platformoje.

Pasirengimas kitam susitikimui.

PROJEKTO VEIKLA

Vietinių galerijų ir muziejų lankymas.

Susipažinimas su 3 menininkais (nr. 7, nr. 8, 
nr. 9) ir jų technikomis.

Projekto veikla mūsų pačių įstaigose.

Meninė veikla su vaikais pagal (nr. 7, nr. 8 ir 
nr. 9) menininkų technikas tiek savo įstaigoje, 
tiek kitose mokyklose. 

Rezultatų, darbų pasidalinimas „eTwinning“ 
platformoje.

Pasirengimas kitam susitikimui.



PROJEKTO VEIKLA
2021 m. vasario 10 – 14 d.

C4 Projekto susitikimas Lietuvoje

2021 m. kovo – gegužės mėn. 

P5 Kitos projekto veiklos 

Vietinių galerijų ir muziejų lankymas.

Susipažinimas su 3 menininkais (nr. 10, nr. 
11, nr. 12) ir jų technikomis.

Projekto veikla mūsų pačių įstaigose.

Meninė veikla su vaikais pagal (nr. 10, nr. 11 
P5 Kitos projekto veiklos 

2021 m. gegužės 7 – 12 d. 

C5 Projekto susitikimas Suomijoje

Meninė veikla su vaikais pagal (nr. 10, nr. 11 
ir nr. 12) menininkų technikas tiek savo 
įstaigoje, tiek kitose mokyklose. 

Rezultatų, darbų pasidalinimas „eTwinning“ 
platformoje.

Pasirengimas kitam susitikimui.

Galutinis projekto susitikimas. Projekto 
įvertinimas, rezultatų apžvalga.

PROJEKTO VEIKLA
Vietinių galerijų ir muziejų lankymas.

Susipažinimas su 3 menininkais (nr. 10, nr. 
11, nr. 12) ir jų technikomis.

Projekto veikla mūsų pačių įstaigose.

Meninė veikla su vaikais pagal (nr. 10, nr. 11 Meninė veikla su vaikais pagal (nr. 10, nr. 11 
ir nr. 12) menininkų technikas tiek savo 
įstaigoje, tiek kitose mokyklose. 

Rezultatų, darbų pasidalinimas „eTwinning“ 
platformoje.

Pasirengimas kitam susitikimui.

Galutinis projekto susitikimas. Projekto 
įvertinimas, rezultatų apžvalga.



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!

Jei iškilo Jei norite dalyvauti Jei iškilo 
klausimų, 
klauskite 

Rimantės 

Jei norite dalyvauti 

DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!

Jei norite dalyvauti Jei norite dalyvauti 
projekte, 

informuokite 
Rimantę 


