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Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl 

Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 
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2007 – 2009m.  

 

Theatre as a Bridge-Acting Connects 

Young Europeans 

 
„TEATRAS KAIP TILTAS – VAIDYBA 

VIENIJA JAUNUS EUROPIEČIUS“ 
 

(Paraiškos Nr. LLP-COM-DP-2007-LT-00237) 

 
Projekto vadovas- direktorė Alfreda Gedminienė (projekto veiklos priežiūra) 

Projekto koordinatoriai – anglų kalbos mokytoja Jovita Damijonaitienė (2007-2008m. atsakinga 

už projekto finansinę veiklą), 

Daiva Cibulskienė (2008-2009 m. atsakinga už projekto finansinę veiklą) 

Projekto konsultantė – direktorės pavaduotoja Rasa Butrimienė (atsakinga už organizacinę 

veiklą) 

 

Nariai: 

 

Rusų kalbos mokytoja Aldona Revutienė (mobilumas), lietuvių kalbos mokytoja Violeta 

Abromavičienė (straipsnių parengimas, mobilumas), anglų kalbos mokytoja Gražina Šlamienė 

(medžiagos paruošimas užsienio kalba), dailės mokytojas Malvydas Sakalauskas 

(apipavidalinimas, parodos), technologijų mokytojai Nijolė Česėkienė (apipavidalinimas, 

kostiumai) bei Ričardas diena (dekoracijos) 
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COMENIUS DAUGIAŠALĖ PARTNERYSTĖ 

TEATRAS KAIP TILTAS 

PIRMASIS PROJEKTO SUSITIKIMAS 
 

Š. m. balandžio 2-8 dienomis įvyko pirmasis Comenius daugiašalės partnerystės ,,TEATRAS KAIP TILTAS: 

vaidyba vienija jaunus europiečius” susitikimas Vengrijoje, Domsod Dezso Lajos Alapfoku Muveszetoktatasi 

Intezmeny mokykloje. Projekto susitikime gimnaziją atstovavo projekto koordinatorė Jovita Damijonaitienė. Taip 

pat projekte dalyvavo atstovai iš Portugalijos, Instituto de Amalagues, Turkijos, Gaziantep Ticaret Odasi Anadolu 

Guzel Sanatlar Lisesi, Ispanijos, I.E.S. San Rosendo, Vokietijos, Gymnasium am Muhlenweg.  

 

 Projekto susitikimo tikslai: 

 

 Įvertinti pirmųjų projekto vykdymo metų veiklą. 

 Aptarti tolimesnės veiklos etapus. 

Projekto susitikimas prasidėjo susipažinimu su Domsod Dezso Lajos Alapfoku Muveszetoktatasi Intezmeny 

mokykla. Projekto koordinatorė Varga Anett aprodė mokyklos klases, trumpai supažindino su mokyklos 

specifika. Tai menų mokykla, kurioje muzikos, dailės, teatro bei šokio meno mokosi neti 500 įvairaus amžiaus 

mokinių – nuo 10 iki 18 m. Mokyklos pastatas nieko neišsiskiriantis, tačiau jo vidus išpuoštas mokinių darbais, 

atliktais įvairiomis technikomis – tapyba, kreidelėmis, aplikacijomis, grafika. Apsilankėme viename dailės 

užsiėmime. Jame dalyvavo 10-12 metų vaikai, kurie gamino įvairių epochų teatro maketus – senovės graikų, 

viduramžių, renesanso. Projekto koordinatorė pasiūlė visiems projekto susitikimo dalyviams išmokti tapymo ant 

stiklo technikos. Kadangi nei vienas iš dalyvių nebuvo to bandęs, visi mielai sutiko ir kiekvienas sukūrė po 

stiklinę dekoraciją.  

 

 Po projekto susitikimo įvyko įspūdinga vengrų mokyklos sutikimo programa Kultūros centre. 

Renginį vedė menų mokyklos direktorė Kontos Agnes. Ji pristatė Domsod miestelio merą, kuris pasveikino 

atvykusiuosius. Sutikimo šventėje dalyvavo ir mokinių tėveliai. Meno mokyklos mokiniai pristatė šiuos numerius: 

tradiciniai vengrų liaudies šokiai, airiškas džigas, rokenrolas, pramoginiai šokiai, vengrų ir kitų šalių 

kompozitorių kūrinių skambinimas pianinu, pučiamaisiais instrumentais, pučiamųjų instrumentų ansamblio 

pasirodymas, solinis dainavimas. Projekto susitikimas baigėsi vakariene. 

Antrąją projekto dieną buvo aptariama projekto veikla. Projekto koordinatorė Varga Anett priminė 

projekto tikslus, veiklos planą, kiekvienos šalies atstovai pristatė atliktą veiklą, aptarė sunkumus, iškilusius dėl 

projekto kordinavimo. Kadangi Vokietijos mokykla turėjo organizacinių problemų, projekto koordinavimą 

laikinai perėmė Vengrijos mokykla, tačiau vokiečiai išreiškė norą vėl grįžti prie projekto koordinatoriaus 

vaidmens. Projekto aptarimo metu buvo naudojamos IKT. Aptarta tolimesnė projekto veikla, bendra eiga, 

mobilumas. Nutarta veiklą atlikti kiekvienai šaliai pagal bendrai sutartus atlikimo standartus:  

 

 Anglų kalba parengtus mokinių prisistatymus patalpinti į tinklapį www.etwinnings.com. Skatinti 

mokinių bendravimą.  

 Visos šalys aptarė ir išrinko iš savo žodynų bendrus terminus anglų kalba, kuriuos nutarta sugrupuoti ir 

išversti į visų projekte dalyvaujančių šalių kalbas. 

http://www.etwinnings.com/
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 Skatinti moksleivius lankytis teatre, rengti matytų spektaklių aprašymus, suskirstyti juos pagal temas 

(pvz. meilė, baimė, laimė; bent vienas aprašymas). Aprašyti savo ekskursiją į teatrą.  

 Rinkti medžiagą apie teatrą paraiškoje numatytomis temomis, rengti parodas. Svarbiausią dalį 

medžiagos surinkti ir apibendrinti atsiusti vokiečių mokyklai. 

 Parengti tris interviu pagal vieningą vengrų mokyklos sudarytą klausimyną su aktoriumi, režisieriumi, 

dramaturgu anglų kalba.  

 Vokiečių mokykla iki kitų mokslo metų parengia atskirą projekto tinklapį.  

 Kitus projekto susitikimus organizuoti Turkijoje (3-4 moksleiviai ir juos lydintys mokytojai) bei 

Vokietijoje (moksleivių grupė, kurie rengs galutinį produktą bei juos lydintys mokytojai).  

Antrąją dienos dalį kiekvienos šalies atstovai pristatė savo valstybę IKT pagalba. Projekto susitikimo antrąją 

dieną užbaigėme vakariene, kurios metu kiekvienos šalies atstovai pristatė nacionalinius šalies patiekalus.  

Trečioji bei ketvirtoji projekto susitikimo dienos buvo skirtos susipažinimui su Vengrija. Aplankėme Budapeštą, 

abi jo dalis. Tiek Buda, tiek Peštas turi kažką savito ir įdomaus. Peštas garsus Herojų aikšte, daugybe universitetų, 

Parlamento pastatu. Budoje aplankėme Karalių rūmus, Matthias bažnyčią, St. Istvan Katedrą, savo architektūra 

garsią ir turistų mėgstamą siganogą. Deja, buvo šeštadienis, todėl į vidų patekti negalėjome. Budapeštas – miestas, 

garsėjantis architektūra. Kiekvienas pastatas skirtingas, o visą miesto grožį vainikuoja platusis Dunojus bei tiltai. 

Dieną užbaigėme vakariene, kurios metu galėjome pasiklausyti gyvos vengriškos muzikos.  

 Dar viena vieta, kurią aplankėme – Visengard istorinis miestas, esantis pietinėje Tatrų kalnų dalyje. 

Kopėme į kalną, užlipę į kalną galėjome pasigėrėti įspūdingu Dunojaus vingiu. Aplankėme vieno iš dviejų 

žymiausių Vengrijos karalių – Matthias – rūmus. Gidė papasakojo apie rūmus, jų istoriją, pamatėme įdomius 

rūmų eksponatus, virtuvę.  

 Penktąją projekto susitikimo dieną ryte dar kartą apibendrinome projekto veiklą. Projekto 

koordinatorė pristatė eTwinnings tinklapį, kuriame esame užregistravę savo moksleivius. Likusiąją dienos dalį 

pasivaikščiojome Domsod apylinkėse. Domsod – miestelis, esantis 50 km nuo Budapešto su 500 gyventojų. 

Miestelis turi dvi gražias bažnyčias ir yra išsidėstęs prie Dunojaus upės. Į miestelį dažnai atvyksta irkluotojai, 

žvejai, kadangi upė suteikia puikias sąlygas žvejybos ir irklavimo varžyboms. Balandžio 2 ir 8 dienos skirtos 

keliavimui, tad penktąją projekto dieną teko atsisveikinti. Nutarta tęsti bendradarbiavimą ir vykdyti numatytą 

projekto veiklą.  
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COMENIUS DAUGIAŠALĖ PARTNERYSTĖ 

TEATRAS KAIP TILTAS 

ANTRASIS PROJEKTO SUSITIKIMAS 

 

2008m. lapkričio 1-5 dienomis įvyko antrasis Comenius daugiašalės partnerystės „Teatras kaip tiltas: vaidyba 

vienija jaunus europiečius“ susitikimas Turkijoje, Gaziantep mieste, Ticaret Odasi Anadolu Guzel Sanatlar Lisesi 

mokykloje. Projekto susitikime gimnaziją atstovavo projekto koordinatorė Daiva Cibulskienė su 10E klasės 

moksleivėmis: Saule Keršyte ir Andrija Pesyte. Susitikime taip pat dalyvavo atstovai iš Portugalijos Instituto de 

Amalagues, Vengrijos Domsod Dezso Lajos Alapfoku Muveszetoktasi Intezmeny bei Vokietijos Gymanasium am 

Muhlenweg.  

Projekto susitikimo tikslai: 

 Įvertinti antrųjų projekto vykdymo metų veiklą; 

 Patikrinti kiekvienos iš projekto šalių paruoštus namų darbus (t.y. filmuotą pjesės variantą); 

 Aptarti tolimesnius veiklos etapus; 

 Susitarti dėl paskutinio projekto etapo,- susitikimo Vokietijoje. 

Projekto susitikimas prasidėjo nuo susipažinimo su Ticaret Odasi Anadolu Guzel Sanatlar Lisesi mokykla. Tai yra 

menų mokykla, kurioje moksleiviai papildomai orientuojami į muzikos, dailės, teatro bei šokio menus. Mokyklos 

pastatas yra didžiulis. Tai 5 aukštų baltas, masyvus pastatas, apsuptas erdve aikšte. Mokyklos vidus gausiai 

išpuoštas mokiniu darbais, atliktais įvairiomis technikomis – tapyba, aplikacijomis, grafika. Gaziantep tai – ne  

turistinis miestas. Tai pramoninis miestas, turintis apie 800 000 gyventojų. Taigi ten nebuvo akį traukiančių 

įspūdingai didelių pastatų ar turistams pritaikytų pramogų. Tačiau žavėjo turkų svetingumas, draugiškumas, 

jaukios ir siauros miesto gatvelės bei vietiniai turgeliai, kuriuose turkai siūlo savo rankų darbo suvenyrus bei 

maisto prekes. Gaziantep miestas turi patį didžiausią zoologijos sodą visoje Turkijoje. Vietiniai žmonės juo labai 

didžiuojasi. Šiame mieste taip pat yra ir nuostabus mozaikų muziejus. Muziejus visiems labai patiko, nes istorinis 

mozaikinių iškasenų palikimas išties įspūdingas, žavintis savo smulkumu bei grafiniu figūrų tikslumu. Buvo 

aplankytas ir etnologinis miesto muziejus. Apsilankymas jame leido patiems pasijausti turkų etnologine dalimi. 

Šis muziejus tai – senovinis namas su įrengtais kambariais, kurie apstatyti baldais bei kitais tą laiką atitinkančiais 
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atributais. Mes turėjome galimybę pabuvoti visose šio muziejaus patalpose ir pasigrožėti turkų kilimais, audinių 

raštais, skoningai ir patogiai įrengtais prieangiais, skirtais arbatos gėrimui. Vizito metu mūsų mokiniai turėjo 

galimybę dalyvauti muzikos bei dailės pamokose kartu su turkų moksleiviais. 

 

 

       
        Dailės pamokoje                  Didžiausiame Turkijoje                 Atsisveikinimas su mokytojais ir          

Zoologijos sode                                            mokiniais     

 
  Atsisveikinimas su svetingomis              Mečetėje                          Mokykla   

            turkiškomis  šeimomis                                             

 

                                      
 Prieš turkišką pirtį                                              Jauni  europiečiai  
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REPETICIJOS, PRIEŠ BENDRĄ ŠEŠIŲ ŠALIŲ PASIRODYMĄ 

VOKIETIJOJE 
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COMENIUS DAUGIAŠALĖ PARTNERYSTĖ 

TEATRAS KAIP TILTAS 

TRČIASIS  PROJEKTO SUSITIKIMAS Wilhelmshaven mieste,Vokietijoje 

 

2009m. gegužės 23-31 dienomis įvyko trečiasis Comenius daugiašalės partnerystės „Teatras kaip tiltas: vaidyba 

vienija jaunus europiečius“ susitikimas Vokietijoje, Wilhelmshaven mieste, Gymanasium am Muhlenweg 

gimnazijoje. Projekto susitikime Lietuvos „Varpo“ gimnaziją atstovavo projekto koordinatorė Daiva Cibulskienė 

ir Violeta Abromavičienė. Susitikime taip pat dalyvavo atstovai iš Portugalijos Instituto de Amalagues, Vengrijos 

Domsod Dezso Lajos Alapfoku Muveszetoktasi Intezmeny , Turkijos Ticaret Odasi Anadolu Guzel Sanatlar 

Lisesi, Ispanijos I.E.S. San Rosendo. 

Projekto susitikimo tikslai: 

 Įvertinti įvykdytą antrųjų projekto metų veiklą; 

 Patikrinti kiekvienos iš projekto šalių paruoštus namų darbus (repeticijos prieš bendrą šešių šalių 

spektaklį); 

 Suvaidinti bendrą spektaklį; 

 Įvertinti visą 2007-2009m projektinę veiklą. 

Mūsų kelionė į Vokietiją prasidėjo gegužės 23 dieną. Anksti ryte išvykome iš Lietuvos,- kelionė per Lenkiją. 

Autobuse vyko konkursai, viktorinos, prizai. Vėlai vakare atvykome į viešbutį.  

Gegužės 24 dieną pradėjome nuo pusryčių. Kelionė per Vokietiją. Malonus atokvėpis Harco kalnų papėdėje 

įsikūrusiame Vernigerodės mieste. Vaikščiojome žavingo senamiesčio gatvelėmis. Senamiestis išlikusių 

fachverko architektūros namų dėka vadinamas „Harco kalnų perlu“.Ten kopėme į miesto centre stūksančią 

kalvą ir apžiūrėjome hercogų pilį. Geležinkelio *siauruku kėlėmės į aukščiausią Harco kalnyno viršukalnę 

Broken (1142 m). Pasak padavimų, būtent čia Valpurgijos naktį susirinkdavo raganos. Grožėjomės kalnų 

panorama. Vakare vykome į viešbutį. 
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Gegužės 25 dieną pradėjome nuo pusryčių. Visa diena Heidės parke. Tai didžiausias ir populiariausias Šiaurės 

Vokietijos pramogų parkas – tikras rojus greičio ir stiprių pojūčių mėgėjams. „Amerikietiški kalneliai“, 

„Skrajojantis pianinas“, „Limitas“, kartingų trasa, aukštai virš medžių kylančios laivinės sūpuoklės!!! 

Mėgstantiems vandenį – buvo net šeši atrakcionai: dvi „pašėlusio vandens“ trasos su 20 m aukščio kriokliais, 

kruizas sraunia Bavarijos kalnų upe, senoviniai gariniai garlaiviai, plaukiojantys Soltau ežere. Romantikams – 

pirmykščių žmonių pasaulis, vokiečių pasakų karalystė su šokančiom ir kalbančiom lėlėm, pasivažinėjimas 

senovinėm mašinėlėm ir net 7 skirtingos traukinukų trasos. O kur dar delfinų, aligatorių, jūros liūtų šou, 

elektroninis paukščių teatras! Topas – didžiausias Europoje medinis geležinkelis „Milžinas“, nešantis 120 

km/val. greičiu nuo 60 m aukščio kalnų. Naujausias atrakcionas – pašėlęs ir beprotiškas „Dykumų ralis“, 

starto metu per 2,4 sek. išvystantis 102 km/val. greitį. Tikra katapulta! Vakare atvykome į Wilhelmshaveną. 

Ten susitikome su vokiečių šeimomis, su kuriomis buvo tartasi dėl moksleivių apgyvendinimo viešnagės 

Wilhelmshavene metu. 
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26-30 dienomis moksleiviai buvo užimti repeticijomis, ekskursijomis bei įvairiais paruošiamaisiais darbais 

prieš projekto, trūkusio dvejus metus, galutinį produktą, - bendrą šešių šalių (Lietuva, Vokietija, Turkija, 

Ispanija, Portugalija, Vengrija) spektaklį. Geužės 29 dieną jie pagaliau turėjo galimybę parodyti, ką sugeba ant 

scenos. Bendras spektaklis buvo iš tiesų įspūdingas. Visos šalys labai pasistengė, kad dvejus metus brandintas 

produktas gautųsi nepriekaištingas. Lietuvių pjesės pavadinimas buvo Breach of Trust (piktnaudžiavimas 

pasitikėjimu). Mūsų moksleiviai išties pasistengė su pačių gamintomis dekoracijomis, gerais vaidybos 

sugebėjimais bei gera humoro doze. Po jų pasirodymo salė negailėjo aplodismentų bei vėliau ir asmeniniu 

rankų paspaudimų bei žodinių pagyrimų. Visa tai tik sužadino mūsų grupės entuziazmą prieš baigiamąsias 

vaišes. Kiekviena šalis turėjo užduotį atsivežti savo nacionalinį receptą ir ji pagaminti. Mes gaminome 

tarkuotus bulvinius blynus, o šaltiems užkandžiams turėjome tikro lietuviško skilandžio, bei balto sūrio su 

medumi.  

                



 

 12 

                

                

                
 

Gegužės 30 dieną vokiečiai visas delegacijas pakvietė i kelionę-ekskursiją laivu pasižiūrėti jūros liūtų.  
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Po įspūdingų vaizdų, su puikia nuotaika ir daugybe įspūdžių leidomės į ilgą kelionę namo. Gegužės 31 dieną 

mes grįžome namo.  
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TARPTAUTINIO COMENIUS PARTNERYSTĖS PROJEKTO  
2007 – 2009m.  

„TEATRAS KAIP TILTAS – VAIDYBA VIENIJA JAUNUS 

EUROPIEČIUS“ 

 

Theatre as a Bridge-Acting Connects Young Europeans 
 

Nuveikti darbai, įgyta patirtis: 

 
 

 

 Daugkartiniai moksleivių apsilankymai Lietuvos teatruose. 

 Interviu su aktoriais bei teatrų atstovais spaudai. 

 Lankytų spektaklių aprašai anglų kalba. 

 Teatro terminologijos žodynėlio sudarymas. 

 Tyriamųjų darbų apie teatro istoriją apibendrinimas. 

 Spektaklio “Limit Zone” pastatymas, filmavimo bei montavimo darbai, o vėliau jo pristatymas Gaziantiap 

mieste, Turkijoje. 

 Moksleivių nauja patirtis lankantis projekto šalių teatruose (Turkija, Vokietija). 

 Pjesės paieškos darbai, jos vertimas į anglų kalbą. 

 Dekoracijų bei kostiūmų ruošimas. 

 Spektaklio “Breach of Trust” pastatymas ir jo suvaidinimas Wilhelmshaven mieste, Vokietijoje. 

 Sociokultūrinė patirtis bendraujant ir bendradarbiaujant su turkų, portugalų, vengrų, ispanų, bei vokiečių 

moksleiviais. 
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