MEŠKUIČIUOSE SKAMBĖJO LATVIŲ KALBA

Meškuičių gimnazijoje eilę metų vykdomi tarptautiniai projektai. Jų metu mokiniai,
mokytojai, visas gimnazijos kolektyvas ir miestelio bendruomenė turi galimybių susipažinti su
užsienio šalių žmonėmis, jų kultūra, tradicijomis. Aktyviausi projektų dalyviai keliauja į
bendradarbiaujančias užsienio mokyklas vykdyti bendras veiklas. Italai, turkai, estai, portugalai,
lenkai, anglai jau lankėsi mūsų gimnazijoje pagal daugiašalės mokyklų partnerystės Comenius
projektus. Šios veiklos finansuojamos iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos
Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Meškuičių gimnazijos direktorius Algis Mačiulis ir Latvijos Respublikos Garkalnės menų
ir bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos direktorius Laimnesis Brugis 2011 metais pasirašė mokyklų
bendradarbiavimo meno, mokslo ir sporto srityse sutartį. Nuo to laiko kasmet sulaukiame svečių iš
kaimyninės Latvijos mūsų renginiuose: rudenį sporto „Kaimynų taurės“ varžybose, balandį
Meškuičių gimnazijoje organizuojamoje tarptautinėje integruotoje socialinių ir gamtos mokslų
konferencijoje „Pažinkime savo kraštą“. Esame laukiami Latvijoje jų tautinės šventės Lačplėsio
dienos minėjime. Šiemet abiejų mokyklų bendradarbiavimas pakilo į tarptautinio projekto lygį.
Parengtas Nordplus Junior projektas NDJR-2014/10443 "New horizons through sharing experiences“
(„Nauji horizontai atsiveria dalijantis patirtimi“). Projektą koordinuoja Latvijos Garkalnės mokykla,
partneriai – Meškuičių gimnazija Lietuvoje ir Kiardlos gimnazija Estijoje. Projekto trukmė – 2014–
2015 mokslo metai. Nordplus Junior programą administruoja Tarptautinė programų agentūra
Švedijoje.
Nordplus Junior projekto tikslas – bendradarbiavimas ir ryšių stiprinimas tarp Baltijos
valstybių. Projekto metu mokiniai susipažįsta su kitos šalies kultūra, tradicijomis, įgauna tarptautinio
bendravimo patirties, aktyviai mokosi užsienio kalbų. Svarbiausios šio projekto veiklos – savo ir
kaimyninės Baltijos šalies liaudies šokių mokymasis, įdomių gamtos bei kultūros paveldo objektų
lankymas, praktiškas susipažinimas su senaisiais amatais, dalyvavimas draugystės koncerte. Vasario
10-14 dienomis Meškuičių gimnazijoje lankėsi devynių-dvylikos metų vaikų tautinių šokių
kolektyvas iš Garkalnės mokyklos Latvijoje ir trys jų mokytojos. Grupės vadovė, Garkalnės menų ir
bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir menams Inga Pelcmane
projektinės savaitės iškilmingo atidarymo metu sakė, jog pirmąjį kartą į Meškuičius jie atvyko
sportuoti, antrąjį kartą atvyko sportuoti ir dainuoti, trečiąjį kartą – sportuoti, dainuoti ir dalyvauti
konferencijoje, ir taip veiklų kiekvieną kartą daugėja. Šiemet svečiai iš Latvijos atvyko dar ir šokti.
Gimnazijoje svečiai jautėsi laukiami. Ketvirtokai projekto dalyviai sužavėjo svečius, su mokytoja
Dace Šimulioniene švaria latvių kalba sudainavę latvių liaudies dainą „Kur tu teci“. Istorijos
mokytojos Rositos Serpauskienės parengtos jaunosios gidės aštuntokės Laura Baškytė, Deimantė
Vaitkutė, Irmina Kvecytė raiškiai ir išmoningai pasakojo Meškuičių miestelio ir gimnazijos istoriją.
Svečiai palydėti po Meškuičių miestelį ir parką. Šeštokai su klasės vadove Rasa Kelpšiene artėjančios
Valentino dienos proga svečius pakvietė aplankyti jų ypatingąją kavinę, kurioje susikalbėti teko
lietuvių, latvių, anglų, rusų kalbomis. Kaimyniniame Naisių kaime apžiūrėtas Baltų dievų muziejus.
Stiprų įspūdį paliko Naisių teatro spektaklis vaikams lietuvių kalba. Aplankytas Kryžių kalnas.
Išvykoje Šiaulių Žaliūkių muziejuje savo rankomis gamintos Užgavėnių kaukės. Sužinota, kuo
svarbūs šiauliečiams 1236 metai. Klaipėdoje aplankytas delfinariumas. Ilgam išliks atmintyje Kauno
Tado Ivanausko zoologijos muziejus ir Aviacijos muziejus. Vis grįždami prie svarbiausios šio
tarptautinio projekto veiklos, vadovaujami ketvirtokų mokytojos Dacės Šimulionienės ir šokių

vadovės Sandros Valčikienės, jaunieji meškuitiečiai ir jų svečiai šoko, repetavo, kartu su kitais
Meškuičių gimnazijos bei kultūros centro meno kolektyvais dalyvavo šventiniame koncerte, skirtame
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, Meškuičių kultūros centre.
Balandžio mėnesį Meškuičių gimnazijos pradinukai išvyks savaitei atsakomajam vizitui į
Garkalnės mokyklą Latvijoje.
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