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Jonavos politechnikos mokykla 
ne vienus metus iš eilės sėkmingai 
dalyvauja tarptautinėje  projektinė-
je veikloje. Šiuo metu vyksta Leo-
nardo da Vinci mobilumo projektas 
,,Suvirintojo specialybės mokinių 
praktinių žinių ir įgūdžių kokybės 
tobulinimas Vokietijoje“. Jo tikslas 
– suvirintojo specialybės mokinių 
praktinių žinių ir įgūdžių tobulini-
mas, siekiant kokybiško rezultato 
bei jų profesinio lankstumo ir mo-
bilumo.

Šiame projekte dalyvavo penki 
Jonavos politechnikos mokyklos ir 
penki Kėdainių profesinio rengimo 
centro mokiniai, kurie mokosi pagal 

Tarptautiniai projektai – 
galimybė pažinti Europą

Jonavos politechnikos mokyklos projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sajungos paramą 
pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo 
mainų paramos fondas. 

suvirintojo mokymo programą. Jie 
tris savaites (nuo vasario 15 d. iki 
kovo 8 d.) stažavosi Vokietijos Ham-
burgo mieste. Stažuotės metu visi 
projekto dalyviai įgijo naujų prak-
tinių įgūdžių ir tarptautinės darbo 
patirties bei patobulino bendruosius 
gebėjimus. Laisvalaikiu moksleiviams 
buvo organizuota kultūrinė-pažinti-
nė veikla. Stažuotę vainikavo išduoti 
Europass mobilumo dokumentai bei 
sertifikatai, kuriuose pateikiama infor-
macija apie įgytą tarptautinę patirtį. 

Daugelis jaunuolių vyko pirmą 
kartą už Lietuvos ribų ir buvo labai 
patenkinti kelione, jos organizavi-
mu, įgytomis naujomis žiniomis bei 

kompetencijomis. Vykstantiems į 
kitas šalis ne vienas jų pataria pato-
bulinti ir pagilinti užsienio kalbos 
pagrindus, nebijoti bendrauti, turėti 
motyvacijos mokytis bei tobulėti, 
nes mokslo dėka mums atsiveria 
dar nepažintos ir neištirtos erdvės.

Už sėkmingą vizitą ir gražų ben-
dradarbiavimą dėkojame savo už-
sienio partneriams Vokietijoje.

Dalyvavimas Leonardo da Vinci 
mobilumo projektuose suteikia pa-
ramą profesinį mokymą įgyjančių 
asmenų tarptautiniam mobilumui.  

   Ilona STANKEVIČIENĖ, 
Jonavos politechnikos mokyklos

projektų koordinatorė

Akordeono instrumento sky-
riaus organizuotą tradicinį  festi-
valį ,,Pavasario nuotaikos” vedė 
skyriaus vedėja, mokytoja Rasa 
Laimikienė. Nuotaikingus kūrinius 
atliko Kaišiadorių, Kėdainių, Pa-
nevėžio rajono, Vievio, Elektrėnų 
ir Jonavos Janinos Miščiukaitės 
meno mokyklų ugdytiniai.

Susirinkusieji labiausiai laukė 
festivalio svečio L.Salijaus pasiro-
dymo. Vytauto Didžiojo universiteto 
Muzikos akademijos ketvirto kurso 
studentas yra žinomas akordeonistas, 
tarptautinių konkursų, organizuo-
tų Rusijoje, Slovėnijoje, Austrijoje, 
JAV, Kanadoje ir kitose valstybėse, 
laureatas ir prizininkas. Akordeono 
virtuozas ir gabus muzikantas sulau-
kė daug aplodismentų.  

Festivalio svečias – 
akordeono virtuozas
Nijolė KETURKAITĖ

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje 14-ą kartą vyko 
respublikinis festivalis ,,Pavasario nuotaikos”. Jame koncertavo 
šešių meno mokyklų atstovai ir  daugelio tarptautinių konkursų 
laureatas, akordeonistas Laimonas Salijus.

Greičiausias – 
vyriausias ropliukas  

Varžybos prasidėjo renginio or-
ganizatorei, VšĮ vaikų ir jaunimo vi-
sapusiško lavinimo centro direktorei 
Joanai Gudžiūnienei paskelbus taisy-
kles: ropliukas, greičiausiai įveikęs 
trijų metrų distanciją ir finišo gale 
pasiekęs tėvelius, taps lenktynių nu-
galėtoju. 

Pirmieji prie starto linijos išsiri-
kiavo patys mažiausieji – 8–9 mė-
nesių Danielius, Mantas ir Lukre-
cija. Nepralenkiamas buvo Mantas, 
pademonstravęs greitas kojas ir mi-
klias rankytes. Antrosios ropojimo 
gabumus rodė 10 mėnesių mergytės 
– Vita, Saulė ir Rūta. Greičiausiai 
tėvelius pasiekį Rūta. 11 mėnesių 
amžiaus kategorijoje varžėsi Luka ir 
Joris. Pastarasis tiesiog šviesos grei-
čiu nuskriejo į tėčio glėbį.

Visi trys nugalėtojai vėl atsidūrė 
prie starto linijos, kad išsiaiškintų, 
kuris iš jų pats greičiausias. Trijų 
metrų trasoje nepralenkiamas buvo 
vyriausias varžybų dalyvis – Joris. 
Antrasis finišą pasiekė Mantas, tre-
čiąją vietą užėmė Rūta. 
Viliojo ne tik žaislais

Ropliukų lenktynėse pergalę lėmė 
ne tik mažųjų dalyvių greitis, bet ir 
komandos narių – tėvelių, brolių, 
sesių – pasiruošimas viliojant ma-
žuosius įvairiausiais daiktais. Vos tik 

Mažieji ropliukai demonstravo plačias šypsenas ir šviesos greitį
„Mažųjų ropliukų“ lenktynių antrasis turas vėl sukvietė ne tik pačius dalyvius, bet ir aistringas 

palaikymo komandas. Jonavos VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centre šįkart ropojimo 
gabumus atskleidė aštuoni mažieji kovotojai, demonstravę plačias šypsenas, smalsumą ir vikrumą.

prasidėjus varžyboms, jie pademons-
travo gausią ginkluotę – žaisliukus, 
barškučius, vilkelius, grojančius tele-
fonus, raktus, veidrodėlius. 

Situacija buvo nenuspėjama: vie-
ni ropliukai užtikrintai ir greitai įvei-
kė trasą, kiti neskubėjo ir smalsiai 
visus stebėjo, treti niekaip nenorėjo 
palikti trasos, dar kitus viliojo sveti-
mi žaisliukai. 

Vis dėlto šį kartą tarsi nebuvo 
pralaimėjusiųjų, nes visi aštuoni da-
lyviai bus laukiami ir finale, kuris 
įvyks balandžio 6 dieną, Jonavos 
kultūros centro Mažojoje salėje.   
Bus varžovų 
ir iš kitų kraštų 

Tokio pobūdžio varžybos Jo-
navoje organizuojamos jau antrus 

metus. Pasak J.Gudžiūnienės, pa-
grindinis reikalavimas – mažieji 
ropliukai turi būti iki vienų metukų 
amžiaus ir dar nepradėję vaikščioti.   

Balandžio 6-ąją vyksiančiose 
finalinėse varžybose dalyvaus 16 
mažųjų jonaviečių. „Laukiame ir 
svečių iš Vilniaus, Utenos, Kau-
no, Kėdainių, Ukmergės. Iš viso 
lenktynėse ketina dalyvauti 28 ro-
pliukai. Džiugu, kad vis daugiau 
entuziastingų tėvelių su savo atža-
lėlėmis atvyksta į  smagias varžytu-
ves“, – teigė renginio organizatorė. 

Visi finalo dalyviai bus apdo-
vanoti rėmėjų prizais ir vardiniais 
diplomais.  

Kristina 
DIEMINTAITĖ-STEPŠIENĖ

Mažylius tėveliai kvietė ir viliojo įvairiausiais daiktais – žaisliukais, barškučiais, vilkeliais, grojančiais telefonais, raktais, veidrodėliais. 

Renginio organizatorė J.Gudžiūnienė rėmėjų įsteigtais prizais 
apdovanojo antrojo turo nugalėtojus – Rūtą, Jorį ir Mantą. 

(U
žs

. N
r. 

39
7)

Jonavos politechnikos mokyklos auklėtiniai stažavosi Hamburge. Autorės nuotr.


