
ERASMUSPLUS  KA2 

Vzdelávacia aktivita v Litve, v partnerskej škole v Lazdijai od 30. septembra do 

6. októbra 2017.  

Účastníci: p. Lázárová, p. Hašková, K.Urdzíková a Z. Hrunková zo VIII.C a Ema 

Špirková zo VIII.A 

V rámci predstavenia sa všetky krajiny odprezentovali svoje mestá a školy a 

systém ich fungovania a zúčastnili sme sa kultúrneho programu, ktorý nám 

pripravili miestni žiaci. Počas tohto stretnutia sme mali možnosť pozorovať 

vyučovanie v prtnerskej škole na niekoľkých vyučovacích hodinách. Na každej 

hodine sme si spolu so žiakmi vopred určili cieľ pozorovania - dotazník, v 

ktorom sme zapisovali naše postrehy. Na záver sme urobili vyhodnotenie, 

pričom sa kládol dôraz na to, ako tie hodiny vnímajú žiaci. Na tomto stretnutí 

tiež každá medzinárodná skupina odučila hodinu matematiky miestnych žiakov 

- každý partner mal inú tému a metódy vyučovania. Opäť nasledovalo 

vyhodnotenie žiakmi aj ostatnými partnermi.  

Prezreli sme si školu a jej okolie, oboznámili sme sa s organizáciou školy, 

rozvrhom, poriadkom,... 

Zúčastnili sme sa rôznych vzdelávacích exkurzií a tvorivých dielní - 1) tradičná 

výroba sviečok, 2) Druskininkai - soľná dedinka, kde žiaci tvorili výrobky zo 

soľnej masy, tvarovali sošky z kamennej soli, oboznámili sa s históriou a 

tradičným postupom, 3) Mohli sme si vyskúšať piecť národný koláč Šakotis 

tradičným spôsobom v kozube, 4) Pečenie tradičných zemiakových placiek na 

kapustových listoch v peci... Z týchto exkurzií sme si odniesli okrem nových 

poznatkov a skúseností aj troch z Litovskej kultúry. Navštívili sme aj miestnu 

knižnicu, Umeleckú školu a Gymnázium, mali sme besedu s miestnym 

starostom na mestskom úrade a na záver sme mali spoločnú medzinárodnú 

konferenciu spolu so všetkými zúčastnenými žiakmi, počas ktorej sme 

vyhodnotili všetky aktivity a skúsenosti formou TIPS a TOPS (klady a zápory), 

ktoré nám pomôžu v konečnom dôsledku dospieť k "ideálnej škole". 

Naplánovali sme tiež aktivity na ďalšie obdobie do marca 2018, kedy bude 

ďalšia vzdelávacia aktivita v Portugalsku. 

 


