
 

  
+PARTICIPATORY DEMOCRACY, +ACTIVE CITIZENSHIP  

                                            PROJEKTO VEIKLOS BRIUSELYJE   
 

Lapkričio 29- gruodžio 4 dienomis vyko pirmasis projekto + PARTICIPATORY 

DEMOCRACY, +ACTIVE CITIZENSHIP susitikimas Belgijos sostinėje Briuselyje. Mokyklai 

projekte atstovavo Beatričė Tupikaitė (IIIa), Armandas Ozolas (Id), Arnas Beišys(If), Benita 

Ulytė(IIe), Dominykas Stonkus(IId), Ringaudas Balčytis(IIIa), Gytė Marcinkutė(IIIa), Karolina 

Jonuškaitė (IIIa), Radvilė Vaigauskaitė (Ib), anglų kalbos mokytoja Vilija Šlivinskaitė ir istorijos 

mokytoja Kristina Murauskienė. Projekto veiklos vyko šešias dienas.  

Pirmąja dieną atvykome į Briuselį - Belgijos sostinę, kurioje gyvena apie 1,2 milijono 

gyventojų. Lėktuvu pasiekus šalį apsigyvenome viešbutyje ir  vykome susipažinti su portugalais ir 

ispanais.   

Kitą dieną aplankėme Europos istorijos muziejų, kuriame susipažinome su Europos 

istorija nuo pirmųjų žingsnių iki šių dienų. Muziejaus interaktyvi ekspozicija paliko didelį įspūdį ne 

tik programos dalyviams, bet ir mokytojams. Įgyję daugiau žinių apie Europos istoriją, ėjome 

pasigrožėti Briuselio dalimi, esančia šalia muziejaus. Mums vaikštinėjant dėmesį patraukė “geltonųjų 

liemenių” protestas, kuris yra susijęs su didėjančiu skurdo lygiu Prancūzijoje. Po poros valandų 

grįžome į muziejų ir dirbome porose su partneriais iš Ispanijos ir Portugalijos- ieškojome muziejuje 

esančių daiktų, kurie leido dar geriau pažinti Europos Sąjungos veiklą. Po edukacinės veiklos vykome 

į miesto centrinę aikštę, kurioje jau buvo jaučiama Kalėdų dvasia - aikštės viduryje stovėjo Kalėdų 

eglutė, o aplink esantys pastatai šviesos instaliacijomis sukūrė jaukią atmosferą visame skvere.  

Trečiąją dieną lankėmės į Parlamentariume, kuriame plačiau susipažinome su Europos 

Sąjungos istorija. Muziejus išskirtinis tuo, kad jame informacija yra pateikiama visomis 24-iomis 

Europos Sąjungos kalbomis. Buvo gera tarp įvairiomis kalbomis užrašytų žodžių rasti ir lietuviškų. 

Aplankę muziejų dalyvavome Europos Parlamento simuliacijoje: buvome Europos parlamentarais, 

priklausėme skirtingoms partijoms, jas atstovavome ir bandėme priimti sprendimą dviem svarbiais 

klausimais. Stimuliacija mums padėjo geriau susipažinti su Europos Parlamento veikla. Vakarop 

vykome į ispanų ir portugalų viešbutį. Jie mus vaišino skania tradicine vakariene, kurios metu šiltai 

bendravome, dainavome savo šalies dainas.  



Ketvirtąją kelionės dieną vykome į Europos Parlamentą, kuriame susitikome su 

Europos parlamentaro Broniaus Ropės patarėju Martynu Norbutu. Patekome į lankytojų zoną, kurioje 

prisistatė ir atsakinėjo į klausimus Lietuvos, Ispanijos, Portugalijos europarlamentarai ir jų padėjėjai.  

Po europarlamentarų prisistatymų dalyvavome visiems Europos Parlamento lankytojams skirtoje 

ekskursijoje, kurią vedė gidas iš Portugalijos.  Mūsų projekto dalyvius vizito EP metu globojo  

Martynas Norbutas. Jo dėka turėjome pietus EP valgykloje, sužinojome  apie lietuviškus akcentus 

parlamento pastatuose, pasivaikščiojome po uždaresnes Europos parlamento vietas, lankėmės  

parlamentaro B. Ropės darbo kabinete, sužinojome apie darbo EP ypatumus. Atsisveikinę su Martynu 

Norbutu, susitikome su draugais iš projekto partnerių šalių  bendrai veiklai. Reikėjo atlikti parengtas 

užduotis, surasti Briuselio mieste objektus susijusius su EP ir jo istorija.  

Penktąją dieną lietuvių komanda vyko į “Mini Europe” parką, kuriame yra 

eksponuojamos kiekvieną Europos valstybę atspindinčios detalės. Po to lankėmės šalia esančiame 

“Atomiume” -didelėje metalinėje net 165 milijardus kartų padidintoje geležies molekulės 

konstrukcijoje. Vėliau vykome į centrinę miesto aikštę susitikti su kitais projekto dalyviais. Visiems 

susibūrus leidomės ieškoti lankytinų objektų miesto centre juos fotografavome, domėjomės jų 

atsiradimo istorija. Apžiūrėję objektus pagrindinėje miesto aikštėje, mokėme vieni kitus tradicinių 

šokių, kurie sudomino ir kitus aikštėje buvusius žmones - jie filmavo mus. Po šokių vėl vykome į 

viešbutį, kūrėme pristatymus apie dieną aplankytus objektus. Mokytojai planavo veiklas kitam 

susitikimui, kuris vyks 2020 metų kovo mėn. 23-28 d., Strasbūre. Kiekvienam projekto dalyviui buvo 

teiktas sertifikatas , paliudijantis jo veiklas. Vakaro pabaiga buvo kiek slegianti, nes teko atsisveikinti 

su projekto dalyviais ir ruoštis kelionei namo.  

Šeštąją dieną vykome namo. Ankstų rytą palikome Briuselį, apie pietus nusileidome 

Rygoje, o vakare jau buvome namuose.  

Ši projektinė veikla mums suteikė neišdildomų įspūdžių, praturtino turimas žinias apie 

EP bei leido susirasti naujų draugų. Proga iš arčiau pamatyti Europos Parlamentą bei susipažinti su 

jo veikla, paskatino dar labiau domėtis politika, apie ją pasakoti savo draugams. Patobulinome ne tik 

anglų kalbos įgūdžius, bet ir išmokome dirbti komandoje su skirtingų tautybių  ir kultūrų žmonėmis. 

Žinios, įgytos projekte, mums labai pravers gyvenime, todėl esami dėkingi už galimybę dalyvauti 

ERASMUS+ projekte “PARTICIPATORY DEMOCRACY, +ACTIVE CITIZENSHIP”.  

    Karolina Jonuškaitė  III a  



 

  
  



 





 


