
 

 

SU ERASMUS+ Į SVEČIUS PAS KAIMYNUS 

 
 
Prakalbus apie Lenkiją, beveik kiekvienas lietuvis pasakys, kad labai gerai pažįsta šią šalį, 

nes yra tikrai ne kartą buvęs Varšuvoje, Krokuvoje ar Veličkos druskos kasyklose, ne kartą 

važiavęs pro Augustavą. Bet ar tikrai Lenkija taip jau gerai mums pažįstama? 

 

Į šį klausimą bandė atsakyti Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos Erasmus+ projekto 

„Friendship Days“ grupė, kuri gruodžio 5-11 dienomis dalyvavo susitikime, Lenkijoje, 

Sosnovieco mieste. Visiems dalyviams tai buvo pirma kelionė į Lenkijos pietuose įsikūrusį 

industrijos ir kalnakasybos centrą. 

 

Susitikimas vyko Zespol Szkol Elektronicznych i  Informatycznych vidurinėje mokykloje, 

kurioje mokosi daugiau nei 1 tūkst. mokinių. Visas suplanuotas veiklas siejo ta pati projekto 

tema – patyčios, kaip su jomis kovoti. Mokiniai toliau ugdė bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas, tobulino viešojo kalbėjimo įgūdžius. 

 

Projekto veiklos tradiciškai prasidėjo nuo ekskursijos po mokyklą, šalių partnerių (Lietuvos, 

Lenkijos, Š. Makedonijos, Turkijos) pristatymais, susipažinimo veiklomis bei žaidimais. 

Antradienis prasidėjo edukaciniu kompiuteriniu žaidimu, kuriame mokiniai žaidė komandose. 

Pagrindinė dienos veikla - diskusija žmogaus teisių, tolerancijos temomis.  

 

Viena įsimintiniausių akimirkų – tradicinių patiekalų degustacija, kurioje galima buvo 

paragauti ir lenkiškų virtinukų su įvairiais įdarais, ir makedoniečių daržovių užtepėlių, ir 

turkiškų skanėstų, ir , be abejo, lietuviškų grybukų bei šakočio.  

 

Geriau pažinti miestą padėjo orientacinis žaidimas, kurio metu mokiniams reikėjo rasti 

paskirtą objektą, nusifotografuoti prie jo ir sužinoti jo istoriją. Vėliau šią informaciją 

mokiniai sudėjo į video filmuką ir pristatė visai projekto grupei. 

 

Pažintinės ekskursijos ir kelionės yra neatsiejama Erasmus+ projektų dalis. Didžiulį įspūdį 

paliko apsilankymas kalėdinėje mugėje Katovicuose, ekskursija po Krokuvos senamiestį.  

 

Ar kada nors esate vakarieniavę urve? Šikšnosparnių urve? O mums teko tokia privilegija. 

Žinoma, vietiniai Wierzchowska Górna urvo gyventojai jau miegojo žiemos miegu atokiuose 

urvuose ir tai nesutrukdė susitikimo šeimininkams surengti mums nepakartojamą vakarienę 

su lenkiška kopūstiene žvakių šviesoje. 

 

Vizitą užbaigė tradicinio šokio pamoka – visi dalyviai mokėsi šokti „Polonezą“. Mokinių ir 

mokytojų poros iškilmingai žingsniavo po salę lyg puotos dalyviai. 

 

Pasak gimnazisto Adomo Jablonsko: „Projekto metu užsimezgė naujos pažintys su 

dalyvaujančių šalių moksleiviais. Susipažinome su patyčių situacija kitose valstybėse. 

Kalbėjome įvairiomis temomis, įgijome naujos patirties.“ 

 

Sosnoviecą tyrinėjo mokytojos R. Šimkevičienė ir I. Vidžiūnienė, mokiniai – Mantė 

Striogaitė, Emilija Abromaitytė, Ugnė Ratkevičiūtė, Adomas Jablonskas ir Lukas Šimaitis. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


