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1. Projekto pavadinimas:  Seeing and Tasting Creatively 
2. Programa/projektas: Erasmus+  
3. Projektą koordinavusi institucija:  Kauno r. Garliavos Jonučių gimnazija 
4. Projekto koordinatorius: Rima Čepulienė 
5. Bendra informacija apie projektą. Tai  tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas, vykdytas dalijantis gerąja 

abiejų mokyklų patirtimi. Bendradarbiavimas tarp abiejų mokyklų vyko jau ir anksčiau, daugiausia remiantis 
asmeninėmis pedagogų iniciatyvomis. Matėme ir žinojome, kokiose srityse galime sėkmingai bendradarbiauti. Buvo 
nuspręsta pirmaisiais metais plačiau susipažinti su abiejų šalių kulinariniais ypatumais, nacionaline virtuve, maisto 
gamyba. Antraisiais metais keitėmės patirtimi fotografijos mokyme (F.Frobel mokykla turi fotolaboratoriją, 
profesionalius fotografijos mokytojus) ir dailės, tapybos (mūsų mokykla gali pasigirti mokinių dailės pasiekimais ne tik 
rajone, bet ir respublikoje, turime talentingą dailės mokytoją). 
 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Nors skaitmeninis raštingumas ar šių kompetencijų ugdymas 
nebuvo pagrindinis projekto tikslas, ruošiant projekto produktus neišvengiamai buvo su tuo susidurta. Buvo 
naudojamasi tokiomis programomis kaip Microsoft Publisher,  Adobe Photoshop, Adobe InDesign. Dalį produktų 
ruošė patys moksleiviai, konsultuojami informacinių technologijų mokytojų (individualiai dirbant pamokų metu ir po 
pamokų bei asmeniškai namuose), dalis buvo ruošiama profesionalų.   
 

7. Projekto rezultatai.  
Projekto veiklos bei rezultatų sklaidai buvo sukurtas blogas www.seeingandtasting.blogspot.com. Rezultatai taip pat 
buvo talpinami svetainėje www.eTwinning.com  platformoje. 
Projekto metu sukurti produktai: 
1. Receptų knyga "The Most Popular Lithuanian and German Dishes". Naudota Microsoft Publisher programa. 
2. Skrajutė "Chocolates with Filling" (Publisher). 
3. Projekto logotipas (pagal kurį buvo gaminami ženkleliai) (Photoshop). 
4. Geriausių mokinių fotogramų, fotografijų bei piešinių katalogas "Seeing Creatively". Parengta dailės mokytojai 
bendradarbiaujant su profesionaliu dizaineriu. Naudota programa Adobe Lightroom, Adobe Photoshop CC 2015, 
Adobe InDesign CC 2015. 
5. Atvirukai (Photoshop). 

 

8. Projekto sklaida.  Sklaida buvo vykdoma per jau minėtas internetines svetaines (blogspot.com ir eTwinning, mokyklos 
internetinį puslapį http://www.jonuciug.garliava.lm.lt/ , per Kauno regioninę televiziją Pūkas (laidoje "Mokyklos 
langas") ir įvairiuose renginiuose mokyklos bendruomenei (moksleivių, mokytojų, tėvų susirinkimuose, moksleivių 
darbų parodose mokykloje ir Kauno rajono viešojoje bibliotekoje, specialiuose fotografijos užsiėmimuose, dailės 
pleneruose, vasaros stovyklėlės metu ir kt.). Vokietijoje ypač daug informacijos pasirodė vietiniuose laikraščiuose 
Viernheimer Nachrichten, Viernheim Tageblatt bei vietiniame žinių portale Südhessen Morgen.  
Visi projekto metu sukurti leidiniai buvo atspausdinti, juos gavo kiekvienas projekte dalyvavęs moksleivis ir mokytojas. 
Leidinių rinkiniai saugomi mokyklų bibliotekose ir atskirų dalykų kabinetuose ir bus naudojami kaip mokymo 
priemonės. 
 

9. Projekto tęstinumas.  Friedrich Frobel mokykla priklauso UNESCO mokyklų tinklui, todėl numatoma toliau 
bendradarbiauti pagal UESCO mokyklų partnerystės programą. Be to, Kauno ir Bergštrasės rajonai yra pasirašę 
ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis, todėl ir bendravimas tarp mokyklų turėtų tęstis. Ryšiai taip pat yra palaikomi 
asmeninėmis mokytojų, moksleivių ir jų šeimų iniciatyvomis: susirašinėjimu socialiniuose tinkluose, asmeniniais 
vizitais.  
 

10. Nuorodos į projekto rezultatus  
www.seeingandtasting.blogspot.com 
www.eTwinning.com 
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