
„Kai tik pirmadienį atvykome į mokyklą San Mateo miestelyje, mokykla pasirodė lyg kalėjimas – aukšta tvora 

apsupta aplinkui, grotos ant langų, daugybė veidų. Tačiau netrukus apsižvalgius aplink įvaizdis pasikeitė. Mus šiltai 

pasitiko mokyklos personalas, aprodė mokyklą, supažino su mūsų partneriais su kuriais teko praleisti ir dirbti visą likusią 

savaitę kartu. Po keleto valandų pristatymų apie partnerių ir mūsų mokyklą, vietinį miestelį  ir programą, su savo 

partneriais išvykome namo. Sekančią dieną prasidėjo mūsų tikrasis iššūkis – darbas su robotais ir varžybos. Pirmosios 

dienos varžybos buvo vienos iš lengviausių, sudaryti robotui programą – apskritime išvalyti „šiukšles“. Su šia užduotimi 

mes susitvarkėme gan lengvai, nekilo jokių nesklandumų. Antrosios dienos varžybose susidūrėme su kiek sunkesne 

užduotimi, kuomet teko paplušėti daugiau, robotui reikėjo sekti kelią ir kelyje pasitaikiusius kubelius nustumti į jiems 

skirtą vietą pagal spalvą. Nors buvo ir nesklandumų, tačiau su užduotimi sėkmingai susitvarkėme. Trečiosios dienos 

varžybos buvo pačios sunkiausios, robotui teko daugiau užduočių, nuo pačios lengviausios, kuomet reikėjo išstumti 

kubelius, iki pačios sunkiausios – labirinto ir užvažiavimo ant tilto. Šių varžybų mums pavyko įveikti tik dalį, kadangi 

šiek tiek pritrūko laiko bandymams. Žinoma, ne visas laikas buvo skirtas vien tik darbui. Po varžybų visi susirinkdavome 

ir eidavome pasivaikščioti po vietinį miestelį, susipažinti su kitais projekto dalyviais arba tiesiog pasisėdėti. Teko nuvykti 

ir į  nuostabų Anfi del Mar paplūdimį, kuriame praleidome nuostabų laiką su įvairiais užsiėmimais, puikiu oru ir 

vandenynu. Važinėjome dviračiais netoliese esančiame mieste Las Palmas.  

Puikiai praleidome laiką, buvo labai įdomu susipažinti su ispanais ir italais.“ 

Ignas S. IIIb klasė 

„Labai džiaugiuosi patekusi į šį projektą, nes jo dėka aš išvykau į Ispaniją, susipažinau su kitų šalių žmonėmis, 

jų kultūra. Mes bendravome, bendradarbiavome atlikdami užduotis su robotais mokykloje. Turėjome labai gerą laiką. 

Įdomu buvo stebėti žmonių gyvenimą kitur. Įspūdi paliko tai, jog Ispanijoje namuose vaikšto su batais. Savaitė ten 

prabėgo labai greitai. Liūdna buvo atsisveikinti, tačiau gerą žinoti, kad dar susitiksime kitais metais Lietuvoje.“ 

 Morta S. IIb klasė  

Mano manymu projektas buvo sėkmingas ir darbas su robotais pagerino mano programavimo įgūdžius. Robotų 

varžybų metu dirbome komandomis, tai leido bendradarbiauti ir bendrauti su mokiniais iš Ispanijos ir Italijos . Gran 

Kanarijoje pamačiau kitokią gamtą, gyvenimo būdą, kultūrą.  

Kristijonas N. IIId klasė 

 


