
Projekto „Give 5 - A Toolbox For Healthy living - 
The whole school program“ šalių partnerių 

susitikimas Italijoje. 

Pristatymą parengė : 

Gustė Jauniūtė, 7d klasė 



Erasmus yra nepakartojama patirtis, kuri gali 
pakeisti tavo gyvenimą. Lankytis užsienio šalyje, 
kaip turistui ir mainų programos dalyviui, yra du 

visiškai skirtingi įvykiai tavo gyvenime. 
Bendravimas su vietiniais žmonėmis ir gyvenimas 
tos šalies šeimose atveria daug daugiau galimybių: 

sutikti įdomių žmonių, susidraugauti, pažinti tos 
šalies kultūrą gyvai, kaip ir išbandyti save. 

Praplėstas akiratis, įgytos žinios, naujos pažintys, 
įgytas pasitikėjimas savimi – tai tik keletas 

Erasmus stebuklų. 



Projekto „Give 5 - A 
Toolbox For Healthy 
living - The whole 
school program“ šalių 
partnerių susitikimas 
Italijoje. 

Lenkijos, Italijos, 
Ispanijos, Rumunijos, 
Turkijos, Makedonijos, 
Portugalijos ir Lietuvos 
mokiniai bei mokytojai 



Sveiki. Mes esame Urtė (kairėje) ir Gustė (dešinėje) 
iš Klaipėdos Versmės Progimnazijos. Norėtume 

pasidalinti savo įspūdžiais iš mokinių mainų 
programos savaitės praleistos Italijoje. 



Meilė prasideda 

namuose: visų pirma 

šeima, tik po to tavo 

šalis arba miestas. 



Pescopagano 
Pescopagano – miestelis ir komuna pietinėje 
Italijoje, Bazilikatos regione. 2013 metų 
duomenimis gyveno 2006 gyventojai. Tai kalnuota 
vietovė su ypač gražiu kraštovaizdžiu. 

 





Pirmoji diena 
Žiūrėjome sutikimo koncertą, kurį atliko 
Pescopagano mokyklos mokiniai. Vėliau tą pačią 
dieną vykome į miesto savivaldybę. Ten 
susitikome su meru ir klausėmės jo sveikinimo 
kalbos. 





Antroji diena 
Vykome į Materą- į vieną iš seniausių Italijos 
miestų. Ten aplankėme kelias bažnyčias( vienoje iš 
jų dirbo archeologai), taip pat aplankėme Materos 
meno muziejų. 



Dar keletas nuotraukų iš 
Materos 







Trečioji diena 
Eksperimentų diena. Išbandėme daug įvairių 
eksperimentų. Pavyzdžiui, kaip kiaušinis įkrenta į 
stiklinį butelį jį pašildžius. Sporto veiklos. Vėliau 
tą pačią dieną žaidėme estafetes ir rankinį. 



Ketvirtoji diena 
Vykome į du nedidelius miestelius aplink 
Pescopagano, tai Muro Lucano ir 
Castelgrande miesteliai. Ten lankėmės 
keliose mokyklose, bendravome su kitais 
mokiniais bei klausėmės, kaip dainuoja ir 
groja keli vaikai. Vėliau vykome į muziejų, 
kuriame buvo rodomi vieni iš seniausių 
Italijos gyventojų daiktai. 







Keletas nuotraukų 



Penktoji diena 
Paskutinę dieną lankėmės profesinėje mokykloje, 
kur yra ruošiami mechanikai, dantų technikai bei 
akinių ir linzių gamintojai.  



Uždarymo vakaras. 
Atsisveikinimas 

Atsisveikinimo vakarą susirinko 
Pescopagano bendruomenės 
atstovai, mokytojai, mokiniai 
bei šeimos, pas kurias 
gyvenome. Kiekvienos šalies 
mokiniai, pristatė visos savaitės 
veiklas bei dalinosi savo 
įspūdžiais Italijoje. Buvo 
grojami visų aštuonių šalių 
himnai, o mes, mokiniai, 
įnešėme savo šalių vėliavas.  



Spustelkite 2 kartus ir paklausykite italų 
grojamą Lietuvos himną. 
  


