
 

 

 

DRAUGYSTĖS DIENOS JULIAUS JANONIO GIMNAZIJOJE 

 

Kas yra draugystė? Pagal Bendrinės lietuvių kalbos žodyną, draugystė tai yra “santykiai, 

kurių pagrindas yra tarpusavio supratimas, bendros pažiūros ir interesai”, arba kaip teigia 

kitas apibrėžimas “žmonių tarpusavio santykiai, kuriems būdinga bendra patirtis, panašios 

vertybės ir artimi tikslai”. Būtent tai ir vyko Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje, balandžio 4-

8 dienomis – Erasmus+ projekto “Draugystės dienos” draugų susitikimas, kurio metu 

dalyviai bendraudami ir bendradarbiaudami galėjo dalintis savo nuomonėmis, interesais, 

vertybėmis ir patirtimi. Pagrindinė susitikimo tema – vertybių, tokių kaip pagarba, 

tolerancija, draugystė, tarpusavio supratimas, ugdymas. 

Visos susitikimo veiklos buvo tikslingai orientuotos į pagrindinę temą. Mokiniai aktyviai 

dalyvavo “Apvaliojo stalo” diskusijoje apie bendraamžių patyčias, kūrybingai ruošė trumpus 

vaidinimus “Forum teatro” veiklai, kurios metu  labai rimtai sprendė prievartos, patyčių, 

rasizmo, diskriminacijos ir kitas problemas, su kuriomis jaunimas susiduria kiekvieną dieną.  

Kiekvieną vakarą visi dalyvavo “Kultūrinėje mugėje”, kurios metu mokė vieni kitus tautinių 

šokių, dainų ir žaidimų. Taip pat svečiai buvo pakviesti dar geriau susipažinti su lietuviškąja 

kultūra, tradicijomis, istorija ekskursijose po Šiaulius, Vilnių, Trakus, o taip pat kartu 

darbuojantis Chaimo Frenkelio viloje ir Baltų muziejuje. 

Orientacinės varžybos “Olympic Challenge – City of the Sun” buvo vienas iš labiausiai 

patikusių veiklų susitikimo metu. Mokytojų ir mokinių komandos vaikščiojo po Šiaulių 

miesto centrą stengdamiesi kuo greičiau surasti žemėlapyje pažymėtus garsius objektus. Po 

varžybų vyko komandų apdovanojimai, visi dalyviai gavo prisiminimo dovanėles -  gertuves 

ir apyrankes. 

Po turiningos ir  turtingos darbo savaitės visiems buvo be galo sunku išsiskirti, dalyviai 

dalinosi savo įspūdžiais, naujomis patirtimis. Keletas Juliaus Janonio gimnazijos projekto 

dalyvių mielai sutiko pasidalinti savo įspūdžiais. 

“Projektas suteikė galimybę sutikti nuoširdžių bei draugiškų žmonių, mėgstančių daug 

padiskutuoti skirtingomis temomis. Šis projektas padės mums ateityje. Dalyvavimas 

Erasmus+ projekte "Friendship Days" praplėtė mūsų pasaulio kultūrų suvokimą. Turėjome 

galimybę prisiliesti prie lenkų, turkų bei makedonų tautų kultūrų. Šios veiklos ateityje mums 

padės daryti sąsajas tarp vienų ar kitų kultūrų. Be to, šis projektas suteikė galimybę 

susipažinti su naujais žmonėmis, susirasti naujų draugų.” 

                                                                                              Augustė Leinartaitė                                                                                                                                                                                

“Jokie žodžiai negali tiksliai apibūdinti Erasmus patirties. Tik tai patyręs žmogus gali 

suprasti. Šis projektas – vienas iš tų nuotykių, kurių tiesiog neįmanoma pamiršti – palikę 

svečius keliauti gimtinės link arba grįžę patys nesijaučiame kaip iš pradžių. Neabejotinai 

sudėtinga pirmosiomis dienomis, tačiau  tiek daug sužinojau apie save ir kitus, jų kultūrą ir 
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padėjo man tobulėti įvairiais būdais. Stengiausi įsitraukti į Erasmus studentų kuriamą 

atmosferą - įvairias kultūrų muges, sportines bei menines veiklas.   

Projekto programos diskusijos, skirtos žengti žingsnį kovojant su bendraamžių patyčiomis 

mokyklose, didinti informuotumą apie bendraamžių patyčias ir jų pasėkmes, mokinių 

supratimą apie socialines vertybes ir žmogiškuosius santykius, sukurti kovos su patyčiomis ir 

elektroninėmis patyčiomis strategijų bei išryškinti meno ir sporto vienijančią galią, drąsiai ir 

atvirai leido išreikšti savo nuomonę -  taip prasidėjo neužgesinamų draugysčių ryšiai.  

Be abejo, dėl dvejų metų, kuriems pandemija griežė pirmuoju smuiku, anglų kalba seniai 

buvo užmiršta už interneto platybių. Įgydami kultūrinės sąveikos – kalbėdamiesi vakarais, su 

kiekviena diena užsienio kalba bei jos margas žodynas su dar įvairesnėmis išimtimis  

tobulėjo.  

Tai iki šiol buvo viena geriausių patirčių, kurios dalimi galėjau būti aš. Laukiame kitų 

susitikimų! “ 

                                                                                                                      Armantas Gružas                                                                                                                                                                                  

“Šio susitikimo laukiau su nerimu, tačiau ši savaitė buvo nepakartojama! Buvo be galo gera 

ne tik susipažinti su naujais žmonėmis, bet pamatyti ir jau draugais tapusius mokinius iš kitų 

šalių. Manau, kad ši savaitė net ir mums, šeimininkams, buvo pilna naujovių: kai pas tave 

gyvena svečias, apsilankymai nebūtose vietose, nauji išbandyti metodai ir žaidimai. O tos 

savaitės ryškiausias momentas, tai supratimas, kad mes dažniausiai labai nuvertiname savo 

gimnaziją, miestą ir šalį, nors iš tiesų jie yra nuostabaus grožio bei turėtume džiaugtis gimę ir 

augę Lietuvoje.” 

                                                                                                                     Augustė Gočelkytė                                                                                                                                                                                    



 

                

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 
 


