
           

  Reuniunea de lucru din  Lituania din cadrul proiectului 

 “A Cultural Journey through Europe Wonderland” 

 

În perioada 14-18 mai 2012 s-a desfăşurat întâlnirea de lucru Comenius din oraşul 
Siauliai, Lituania, la care a participat o delegaţie a şcolii noastre formată din coordonatorul 
proiectului, Stoe Andreea, membrul de proiect Constantin Margareta şi elevele Puiu Alexandra, 
clasa a VII-a A şi Popa Florinela, clasa a VII-a B. 

Ziua 1 (14 mai) 

Începând cu ora 9:30, activităţile au demarat cu urările de bun venit. Am fost întâmpinaţi 
de elevii şcolii cu tradiţionala „pâine cu sare”, cutumă comună Europei. După aceea a avut loc 
întâlnirea cu directorul şcolii şi discursul acestuia. A urmat o prezentare TIC având drept temă 
Lituania – ţara gazdă. 

După masa de prânz s-a format grupul dinamic, având drept unic scop socializarea. 
Următorul pas a fost recepţia de la primăria oraşului Siauliai. Între orele 15-17 s-a efectuat turul 
oraşului, fiind prezentate principalele parcuri, bulevarde, instituţii de educaţie şi cultură. Am 
vizitat cu deosebit interes Muzeul bicicletelor, unde copiii au avut ocazia să se fotografieze pe o 
velocipedă. S-a admirat  simbolul oraşului, ceasul cu un cocoş deasupra, dar şi statuia arcaşului,  
clădiri vechi, precum şi noua arhitectură a oraşului. 

    

Participanţii la proiect au păstrat o clipă de reculegere în biserica catolică, au admirat 
spaţiile verzi, curăţenia oraşului, calmul trecătorilor, marcajul impecabil al şoselelor, dar în mod 
special frumuseţea deosebită a sonorităţii limbii lituaniene şi cultul pentru respect şi curăţenie. 



Ziua 2 (15 mai) 

Grupul de elevi a început activitatea printr-o repetiţie pentru piesa de teatru 
„Cenuşăreasa”. După aceea ne-am deplasat cu autocarul în afara oraşului şi am vizitat două zone 
importante pentru lituanieni: am mers pe Dealul Crucilor şi apoi la lăcaşul sfânt din aceea zonă 
(mănăstire).  

     

După masa de prânz, ne-am deplasat într-o zonă turistică rurală, unde am putut vedea 
casele tradiţionale învelite cu stuf, o fierărie unde elevii au meşteşugit cu fierarul anumite 
obiecte, iar fetele au intrat în casă şi au confecţionat brăţări din lână. 

După ce băieţii şi fetele au finalizat obiectele la care au lucrat, s-au organizat diverse 
jocuri tradiţionale lituaniene (3 jocuri) şi un joc tradiţional turcesc (cu mingea). 

                        

Ne-am întors în oraş şi ne-am deplasat la şcoală, unde elevii au făcut a doua repetiţie În 
acest timp, profesorii au participat la ora culinară şi au gătit supă şi clătite cu produse autohtone. 

Programul s-a încheiat la orele 19 pentru copii şi 20 pentru profesori. 

Ziua 3 (16 mai) 

Am început ziua devreme cu o excursie în capitala Lituaniei, Vilnius. Am vizitat vestigii 
istorice, districtul Trakai, vechiul castel şi ruinele vechii capitale Kernave. 



                               

Ziua 4 (17 mai) 

De dimineaţă am mers la Şcoala complementară asemănătoare cu colegiile tehnice din 
România, am vizitat ateliere tehnologice (ateliere de strungari, frezori, tinichigii, informaticieni) 
şi apoi am participat la conferinţa care a avut drept temă sistemul educaţional din fiecare ţară 
participantă. S-au înmânat diplome fiecărui coordonator de proiect. 

În cursul după-amiezii am participat la atelierul de creaţie şi am învăţat să împletim 
manual diferite podoabe: brăţări, şnururi.  

La ora 15 am participat la spectacolul „Cenuşăreasa”, care a fost un succes remarcabil al 
copiilor participanţi, în special pentru eleva din Erbiceni - România, care a jucat personajul 
Cenuşăresei şi pentru elevul din Tokat - Turcia, care a interpretat personajul prinţului. 

  



 

 

Ziua 5 (18 mai) 

Programul a început la ora 9 şi s-au realizat trei ore: de tehnologie, muzică şi desen. La 
ore au participat elevii lituanieni din programul Comenius şi profesorul de tehnologie, profesorii 
şi elevii ţărilor participante.  

La ora de tehnologie, fiecare ţară participantă şi-a confecţionat din lut şablonul ţării, 
localizând capitala şi oraşul/comuna natală. 

La ora de muzică sunt prezenţi aceiaşi participanţi şi profesorul de muzică lituanian, care 
ne învaţă un cântec, pe care-l cântăm cu toţii la sfârşitul orei. 

La ora de dans, aceiaşi participanţi, se schimbă profesorul, care începe să ne dea lecţii de 
dans lituanian. 

După-amiază, se completează de către elevii şi profesorii participanţi un chestionar care 
pune în evidenţă tema mobilităţii şi obiectivele urmărite. 

După aceea urmează un program artistic, discursul directorului şcolii şi înmânarea 
diplomelor de participare către elevi şi profesori. 

Ziua se încheie cu un dans lituanian. 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.<0} 

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este 

responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 


