
“EXCHANGES FOR ALL”

“Let’s do It!”
Rekomendacijos vidurinėms mokykloms 

dėl moksleivių mobilumo Tasks for organisations & 

Užduotys organizacijoms ir projektų vadovams apie



Šiame leidinyje pateikta  informacija ,kuri nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. 
Nei Europos Sąjungos institucijos, nei bet kuris jų vardu veikiantis asmuo nėra atsakingas už  
informacijos naudojimą. 
Spausdinti leidžiama, jei šaltinis yra patvirtintas(trečiosios šalies tekstinė ar meninė medžiaga nėra 
įtraukta į leidinį be autorių teisių savininko išankstinio sutikimo tolesniam platinimui kitų trečiųjų šalių).

Jeigu mes toliau siekiame būti sėkminga  maža 
nepriklausoma šalis, kuri išgyvena iš prekybos 
bei pelningo bendradarbiavimo sutarčių su kitomis 
šalimis, tai  mūsų mobilumas, kultūrinis supratingumas 
ir komunikaciniai sugebėjimai yra esminiai veiksniai. 
Visų projektų kūrybinė ir meninė veikla suteikia galimybių
kitokiai mokymosi aplinkai nei tradicinis mokymasis.  
Šokiai, teatras, muzika ir vizualinis menas , teminė 
diskusija  anglų kalba yra didelis iššūkis dalyviams.

Mokykla  gali jus paskatinti pradėti ieškoti galimybių 
dalyvauti naujuose tarptautiniuose projektuose, 
nes , kur pasitikėjimas, smalsumas ir domėjimasis 
bendradarbiavimu, ten išryškėja didžiulė nauda 
kiekvienam projekto dalyviui .   

Mokyklos direktoriaus 
Jano Axelseno, Sophieschool   
 įvadas anksčiau žinomas kaip Fjordschool, 

Guldborgsund (DK) -
 “Let’s do it” pagrindinis partneris



Šis leidinys yra ES ir Pietų-Baltijos projekto “Let’s do it - Pietų Baltijos šalių iniciatyvos 
sustabdyti klimato kaitą”  projektas, kuris  vyksta  2016-2018 metais tarp 7 mokyklų DE, 
DK, PL, LT ir SE

„Let’s do It “gavo finansavimą dėl prioritetinės krypties „Vietinių  dalyvių bendradarbiavi-
mo pajėgumo dėl mėlyno ir žalio augimo plėtros pietų Baltijos regione.” 

Tekstas projekto vadovo Bo Otterstrøm - bo@arttrain.dk

Maketavimas ir nuotraukos Daniela Ruxandra Stoian - danielastoian.dk@gmail.com
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Kas yra mainai?

„Jaunimo mainai“- tai sąvoka, naudojama Erasmus+ programoje 
(taip pat ir ankstesnėje ”Jaunimas veikloje” programoje) tarptautinėje jaunimo stovykloje. 

Mūsų veiklos kontekstas – tai tarptautinių, su menu susijusių stovyklų, projektas, 
kuriame 40-50 jaunų, panašaus amžiaus žmonių iš 3-5 skirtingų šalių gyvena, valgo, 

dirba kartu visą savaitę pagal iš anksto patvirtintą programą.
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Užduotys projekto vadovams prieš projektą Morning Circle

• Parengti informacinį laišką  su programa ir išsiųsti projekto koordinatoriams į kitas partnerių 
organizacijas. 
• Surinkti dalyvių duomenis
 • Parengti dalyvių sąrašą 
 • Paruošti apgyvendinimo planą
 • Parengti dalyvių sertifikatus (jaunimo pasą, jei tai Erasmus+ jaunimo mainai)
 • Išsiaiškinti dėl maitinimo.                   
• Pasiųsti informacinius laiškus koordinatoriams ir grupių vadovams apie išvykimo laikus, 
internacionalinį vakarą ir kt.
• Organizuoti vietinius pasirodymus (kur, kada) ir apžvalgines ekskursijas (vietinio partnerio 
rūpestis).
• Pasirūpinti įranga ir priemonėmis sėkmingam meno vadovų darbui– susisiekti su priimančia 
organizacija. 
• Įsitikinti, ar darbuotojų atstovas pristatys projekto temą per pirmą“ Ryto ratą“.

Labai svarbi programos dalis yra“ Ryto ratas“, kuri dažniausiai vyksta ryte, tačiau gali vykti 
ir kitu laiku. Tai įvairūs žaidimai, pratimai . Būtina apgalvoti, kad žaidimų vieta būtų saugi, 
kad veikla padėtų dalyviams atsipalaiduoti, mokytų draugiško bendradarbiavimo. 
Prisistatymas yra viena iš “Ryto rato“ dalių , kada kiekvienas dalyvis angliškai prisistato  
grupei nepažįstamų žmonių vartodamas tokias frazes, kaip:
 

                 Mano vardas....                        Aš esu iš.........                              Man........metų.
      My name is ……                         I come from ……                          I am …… years old.
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Tarpkultūrinis Vakaras

• Labai svarbu gerai susipažinti su programa ir dienotvarke.
 • Laikytis punktualumo  vykstant autobusu, susitikimo vietose.
• Vadovauti kasdieniniams grupių susitikimams
 • Užtikrinti gerą komandos nuotaiką  bei sklandų bendravimą tarp grupės narių
 • Laikytis dienotvarkės, informuoti apie jos pasikeitimus
 • Pranešti grupių lyderiams, kad jie atsakingi už savo grupių punktualumą
 • Užtikrinti refleksiją grupėse
 • Rūpintis  grupių lyderių ir dalyvių savijauta
• Surinkti naujų dalyvių ir grupių lyderių parašus
 • Pasirašyti sertifikatus
• Vadovauti bent pirmam“ Ryto ratui“, sukurti  pagarbos atmosferą tarp komandos narių, 
kuri išliktų per visą projektą.  
• Visada nešiotis telefonų numerius ir dalyvių draudimo dokumentus
• Žinoti, kaip elgtis atsitikus draudiminiam įvykiui ir koordinuoti jį nutikus in EFA-projects: 
GOUDA-Police-no 470-74-37 with Drums for Peace – Emergency-no: +45 3315 6060 (24/7)
Paskambinti draudėjams prieš važiuojant į ligoninę ar pas gydytoją .
• Koordinuoti Tarpkultūrinio vakaro veiklą:
 • Sudaryti grupes iš 2-3 šalių atstovų, bendravimui tarp dalyvių skatinimui.
• Stengtis, kad vakaro pristatymai būtų aktualūs Erasmus+, Exchanges for All  ir kitoms EU programoms 
Koordinuoti darbą vykstant projektams „Stabdykime klimato kaitą“, „ Darykime“ bei 
tarptautinėms mainų stovykloms
• Sutikrinti susitikimų, autobusų išvykimų, pasirodymų laiką.
• Padėti dirbtuvių treneriams:
 • bendraujant su šeimininkais bei vietos bendruomene
 • gauti informaciją apie pasirodymų vietą iš anksto
• Pasirūpinti fotografijomis (įskaitant grupės) ir jei įmanoma pasirodymų video.

Užduotys projektų lyderiams per projektą

Tarpkultūrinis vakaras yra įprasta veikla daugelyje tarptautinių projektų, kuri įtraukia jaunus 
žmones  -jaunus darbuotojus bei mokytojus. Namuose dalyviai turi paruošti savo mokyk-
los, miesto, šalies pristatymą. Taip pat atsivežti tradicinio maisto, plakatų, brošiūrų ir paruošti 
mažą parodėlę
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Užduotys organizacijoms 
prieš prasidedant projektui

Meniniai Užsiėmimai

Prieš prasidedant projektui , kai yra  renkami pinigai,  svarbu rasti tinkamą vietą stovykloms. 
Kur būtų galima:
• Apgyvendinti  50-55 žmones;
• Būtų vienviečiai kambariai užsiėmimų vadovams ir dviviečiai – grupių vadovams;
• Būtų tiekiamas maistas  visiems dalyviams , taip pat maisto davinys, tai yra, pietūs ekskursijoms;
• Turi būti 3 patalpos,  kurių viena  didelė, skirta  visos grupės susirinkimams ir šokių užsiėmimams.

Yra trys dalykai, kuriuos turi paruošti šeimininkas:
• Suderinti projekto ir mokyklos, kurioje vyks pasirodymai,  dienotvarkes;
• Susitarti su kitomis mokyklomis dėl rezultatų pristatymo;
• Aprodyti savo mokyklą ir padėti susikalbėti užsienio kalba;
• Suorganizuoti ekskursiją, kurią pravestų vietiniai mokiniai;
• Suorganizuoti autobusą ekskursijoms;
• Susitarti su spaudos atstovu  ir pasirūpinti, kad apie projekto veiklą būtų paskelbta spaudoje
• Pasirūpinti maistu ir apgyvendinimu.

Visų dalyvaujančių  bus paprašyta pasiruošti tarptautiniam vakarui, pristatyti savo šalį , 
atsivežti tradicinio maisto.

Meniniai užsiėmimai užima daugiausiai laiko ir jie yra labai svarbūs mokantis bendravimo  
ir bendradarbiavimo.

Užsiėmimų vadovai turi būti patyrę savo meninės srities specialistai. Daugelį užduočių  
galima rasti čia: 
http://www.drumsforpeace-network.org/artists’%20profile/artists.html
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Užduotys grupių vadovams prieš, 
per ir po mainų

Mokyklos, dalyvavusios 
 ”Exchanges for All” ir ”Let’s do It”

Pirmoji grupių vadovų užduotis - informuoti mainuose dalyvaujančius mokinius apie 
kelionę ir veiklą per mainų programą, pradedant nuo pasiruošimo iki grįžimo namo.
Labai svarbu, kad grupių vadovai mokiniams suteiktų reikiamą moralinę pagalbą
Grupių vadovai taip pat yra atsakingi už dalyvių pasiruošimą ir mainų veiklos įvertinimą
Pageidaujama, kad grupių vadovai ir jų mokiniai susisiektų su vietine spauda 
ir pasirūpintų, kad apie projekto veiklą būtų parašytas straipsnis.
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www.zs3.edu.pl, e-mail: zs3@zs3.edu.pl

www.zs1reda.eu, e-mail: sekretariat@zs1reda.eu

Prof. Franz Bunke Schule, Schwaan, DE

www.schule-schwaan.de, e-mail: regionale-schule@schwaan.info

Sophieskolen (aka Fjordskolen), Nykøbing F, Guldborgsund, DK

www.sophieskolen-guldborgsund.skoleporten.dk, e-mail: sophieskolen@guldborgsund.dk

Stubbekøbing Skole, Stubbekøbing, Guldborgsund, DK

www.stubbekoebing-skole.skoleporten.dk, e-mail: stubbekobing-skole@guldborgsund.dk

Sydfalster Skole, Væggerløse, Guldborgsund, DK

www.sydfalsterskole.dk, e-mail: sydfalsterskole@guldborgsund.dk

Nysted Skole, Nysted, Guldborgsund, DK

www.nystedskole.skoleporten.dk, e-mail: Nysted.Skole@Nystedskole.dk

August Kitzbergi nimeline Gümnaasium, Karksi-Nuia, EE

www.akg.vil.ee, e-mail: akg@akg.vil.ee

Kasavuoren koulu (Kasavuori School), Kauniainen, FI

www.kasavuori.fi, e-mail: kasavuorenkoulu@kauniainen.fi

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Liepaja, LV

www.lvg.lv, e-mail: 1gim@liepaja.edu.lv

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, Liepaja, LV

www.2vsk.liepaja.edu.lv, e-mail: 2vsk@liepaja.edu.lv 

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. Vidusskola, Liepaja, LV

www.5vsk.liepaja.edu.lv, e-mail: 5vsk@liepaja.edu.lv

Gargzdu  Minijos progimnazija, Garzdai, LT

www.minijos.lt, e-mail: minijam@mail.lt

Klaipėdos Sendvario progimnazija, Klaipeda, LT

www.sendvaris.klaipeda.lm.lt, e-mail: sendvario.progimnazija@gmail.com

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Wejherowo, Wejherowo, PL

http://spolecznawejherowo.pl, e-mail: spolwejherowo@wp.pl

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy, Wejherowo, PL

Zespół Szkół nr 1 w Redzie, Reda, PL

Zespół Szkół nr 2 Gimnazjum nr 2, Reda, PL

www.zs2.reda.pl, e-mail: zs2reda@wp.pl

Falkenbergsskolan, Kalmar, SE

www.kalmar.se/falkenbergsskolan, e-mail: falkenbergsskolan@kalmar.se



Pasirodymai

Manome, kad  išmoktų žinių ir įgūdžių pademonstravimas didina mokymosi 
motyvaciją ir entuziazmą. Tai pat meninių užsiėmimų rezultatų 

demonstravimas kitiems mokiniams suteikia pridėtinę vertę šiam projektui.

pateikiami seminarų rezultatai


