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 Projektas „Gyvenimas ir darbas Europoje- išsilavinimo, migracijos ir 

integracijos galimybės jaunimui“ prisideda prie programos „Erasmus+” 

tikslų: tobulinti ES švietimo ir mokymo sistemas. 

Projekto įgyvendinimui ES suteikė finansinę paramą, jo veikla 

finansuojama iš Europos Komisijos „Erasmus +” programos.  

Šis leidinys  atspindi tik autorių poţiūrį, todėl Komisija negali būti 

laikoma atsakinga uţ bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.    
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PROJEKTO TEMA IR TIKSLAI 

Pagrindinė šio projekto tema –  problemos ir galimybės, kurias jaunimui 

suteikia Europos darbo rinka. 

Projekto tikslai: 

 susipaţinti  su švietimo ir profesinio lavinimo sistemomis  projekte 

dalyvaujančiose šalyse  

 suformuluoti  lūkesčius, susijusius su karjera Europoje ir  pateikti  

išankstinius nusistatymus apie  projekte  dalyvaujančias šalis  

 susipaţinti  su karjeros mobilumu Europoje (protų nutekėjimas ir 

protų pritekėjimas). 

 supaţindinti su studijų galimybėmis Europoje 
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PROJEKTO SUSITIKIMAS LIETUVOJE 

23.11.2015 - 27.11.2015 
  

 

DARBINĖ VEIKLA 

 

 

Susitikimo metu moksleiviai pristatė projekto dalyviams savo šalies 

švietimo ir profesinio lavinimo sistemas, ieškojo tų sistemų panašumų ar 

skirtumų. Visa tai atsispindėjo plakatuose, padarytuose tarptautinėse darbo 

grupėse. Plakatai tapo įţanga į karjeros ir gerosios praktikos  vadovą.   
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KULTŪRINĖ VEIKLA 

Svečiai iš Lenkijos, Turkijos ir Vokietijos viešėjo savaitę, o mūsų 

gimnazistai jais rūpinosi: aprodė mokyklą, Kauno miestą, papasakojo apie 

mūsų šalies tradicijas ir kultūrą. 

Gimnazistai kartu su svečiais dalyvavo „Gabiųjų ringe 2015“, kurio metu 

klausimus pateikinėjo VDU uţsienio kalbų instituto atstovai. Visi dalyviai 

buvo apdovanoti diplomais, o nugalėtojų  komandai buvo įteikti  gimnazijos 

ir Vytauto Didţiojo Universiteto prizai. 
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Kultūrinę veiklą apvainikavo išvyka į Vilnių, kur moksleiviai susipaţino 

su miesto įţymiomis vietomis, apsilankė Vilniaus Universitete ir klausėsi 

paskaitos apie Lietuvos istoriją. 
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Projekto dalyviai apsilankė Kauno Technologijos universiteto Santakos 

slėnyje, ţiūrėjo filmą apie studijas šiame universitete, bendravo su 

dėstytojais ir studentais.  
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PROJEKTO SUSITIKIMAS LENKIJOJE 

11. 04. 2016 - 15. 04. 2016 

DARBINĖ VEIKLA 
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Antrojo susitikimo metu moksleiviai pristatė video filmus apie savo 

lūkesčius ir baimes, galimybes ir kliūtis, susijusias su ateities karjera 

Europoje.  

 Video filmai buvo analizuojami tarptautinėse grupėse, remiantis šiais 

kriterijais: 

 šalims būdingi bendri bruoţai 

 šaliai būdingi išankstiniai nusistatymai ar  prietarai 

 svarbiausios problemų prieţastys 

 biurokratinės kliūtys. 

Išankstiniai nusistatymai  apie šalį buvo išaiškinti apklausos metu  

naudojant korteles. Kortelių duomenys buvo  arba patvirtinami, arba 

paneigiami kiekvienos  šalies darbo grupėje. Kortelių ir  diskusijų apie 

toleranciją ir stereotipus rezultatai  tapo karjeros ir gerosios patirties vadovo 

dalimi.  
 

KULTŪRINĖ VEIKLA  

Po aktyvaus darbo grupėse moksleivių ir mokytojų laukė intensyvi 

kultūrinė programa. Aplankytas Olesnica miesto interaktyvus muziejus, 

viduramţių pilis, katedra su  joje esančia unikalia biblioteka. Aplankytas 

penkto pagal dydį Lenkijos miesto Wroclavo universitetas, Panoraminis 

istorinis  muziejus.  Puikaus gido dėka suţinota  daug įdomių detalių apie 

turtingą miesto istoriją ir architektūrą. 
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LIETUVIAI APIE LENKIJĄ 

Šių metų balandţio 10 – 15 dienomis dalyvavau Erasmus+ projekte, 

organizuotame Lenkijoje, viešėjau Olešnicoje. Savo įspūdţiais pasidalinsiu 

su jumis. 

Pradėkime viską nuo pradţių. Prieš išvykdama į kelionę facebook 

paskyroje susipaţinau su mane priimančia mergina, vardu Monika. 

Bendraudama jaučiausi laiminga, laukiau progos, kai  susipaţinsiu gyvai. 

Artėjant išvykimo dienai buvau puikiai nusiteikusi ir nekantriai laukiau 

atvykimo į Olešnicą. Tačiau autobusui artėjant tikslo link nelauktai pradėjau 

jausti nepaaiškinamą nerimą, baimę. Atvykus į Olešnicą mane pasitiko 

Monika bei jos mama. 

Visa šeima (Monika, jos sesuo Magda ir tėvai) buvo be galo rūpestinga ir 

nepaprastai miela. Nepaisant to, kad šeimos nariai beveik nekalbėjo 

angliškai, jaučiausi kaip namuose. Jau pačią pirmą dieną radau bendrą kalbą 

su visa visais, nors dar jaučiausi nedrąsiai: įtakos turėjo nepaţįstama vieta 

bei kalbos barjeras, dėl anksčiau minėto šeimos narių anglų kalbos 

nemokėjimo (su manim kalbėjo lenkiškai arba rusiškai). Pastaroji problema 

buvo įveikta, nes šiek tiek supratau lenkiškai, o mokykloje mokiausi rusų 

kalbos. Kasdien jaučiausi vis drąsiau, pradėjau suprasti sudėtingesnius 

klausimus, uţduodamus lenkų kalba, taip pat pripratau bendrauti telefone 

esančio vertėjo pagalba. Tačiau kiekvieną dieną artėjo atsisveikinimo 

momentas, apie kurį pagalvojus akyse kaupėsi ašaros. 
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Pagal projekto programą dalyvavau mokykloje organizuotuose 

uţsiėmimuose bei įvairiose ekskursijose. Jų metu susipaţinau su projekte 

dalyvavusiais Vokietijos, Turkijos ir Lenkijos mokiniais. Mišriose grupėse 

aptarėme su stereotipais ir išankstinėmis nuomonėmis susijusius klausimus. 

Suţinojau nemaţai informacijos,  susijusios su konkrečiomis šalimis. 

Dalyvavau ekskursijoje Olešnicoje bei Vroclave. Olešnicoje aplankėme Šv. 

Jono apaštalo baziliką, kuri mane suţavėjo savo groţiu ir didingumu. Buvo 

suteikta galimybė aplankyti bazilikoje esančią knygų su grandinėmis 

biblioteką. Taip pat lankėmės Olešnicos pilyje, kuri taip pat paliko didelį 

įspūdį. Ekskursijoje Vroclave aplankėme universitetą, kuris suţavėjo salių 

puošnumu ir prabanga. Išklausiusi paskaitą anglų kalba apie galimybę 

studijuoti šiame universitete dar labiau susidomėjau šiuo universitetu. Taip 

pat nepraleidome progos papietauti seniausiame Europos restorane Piwnica 

Swidnicka, įsikūrusiame Senosios Rotušės rūsyje. 

Savaitė prabėgo lyg viena diena. Praleistos dienos svetimoje šalyje, 

nepaţįstamoje aplinkoje, leido susipaţinti su kitokia, bet ir panašia į 

Lietuvos Lenkijos kultūra. Dirbant grupėse, kalbant apie šalių  stereotipus, 

niekaip nesusidariau išankstinės nuomonės apie kurią nors šalį. Akimirką 

nusivyliau savimi, bet pamąsčiusi supratau, kodėl atsidūriau tokioje 

situacijoje. Atsakymas paprastas: aš nesivadovauju vyraujančia visuomenės 

nuomone. Juk ne kiekvienas tamsaus gymio ţmogus yra teroristas, ne 

kiekvienas vokietis mėgsta kasdien gerti alų ar valgyti dešreles. Taigi, šio 

projekto metu aš tik dar kartą įsitikinau, kad neverta kurti stereotipų, o dar 

blogiau jais vadovautis. Viešnagės metu aš pamačiau nuostabius Lenkijos 

miestus, jų nuostabią architektūrą bei neįkainojamą istorinį paveldą, 

nepraleidau progos susipaţinti su puikiais ţmonėmis. Kai kuriuos iš jų galiu 

vadinti draugais, kitus tik paţįstamais, tačiau su kiekvienu iš jų norėčiau 

susitikti dar kartelį, o su kai kuo gal jau greitai susitiksiu. Kaip bebūtų, galiu 

tik padėkoti likimui, kuris man leido susipaţinti su Monika ir nuostabia jos 

šeima. Praleisto kartu laiko nepamiršiu ir būtinai išsaugosiu šios viešnagės 

atsiminimus savo širdyje. Atsisveikinti su šia rūpestinga ir be galo šilta 

šeima buvo labai sunku. Sulaikyti ašaras buvo neįmanoma, todėl jas teko 

braukti nuo skruostų. Vieni kitiem paţadėjome dar susitikti,  buvau 

pakviesta apsilankyti jų namuose, kada tik panorėsiu. Atsisveikinant 

ištarėme simbolišką do zobaczenia, kuris reiškia iki kito susitikimo. Taip 

pasiţadėjome netrukus susitikti. Ir kas ţino, gal jau šią vasarą Monikos 

šeima viešės Kaune! 

Agnė Naruševičiūtė 
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Šiais mokslo metais turėjau nepaprastą galimybę dalyvauti ERASMUS+ 

vykdomoje mainų programoje, kurios tikslas – supaţindinti jaunimą su 

mokymosi ir darbo galimybėmis Europoje. Ši patirtis mane ne tik 

supaţindino su kitų Europos tautų kultūra, bet ir pakeitė mano poţiūrį į kai 

kuriuos dalykus. 

Kadangi projektas orientuotas į tarptautinės integracijos galimybes, 

dirbdami mišrių tautybių grupėse nagrinėjome galimas problemas, mokantis 

ir dirbant uţsienyje, privalumus ir trūkumus, klausėmės paskaitų apie 

toleranciją bei stereotipus, ruošėme plakatus ir juos pristatėme publikai. 

Buvo skiriama daug dėmesio bendradarbiavimui – visi keitėmės 

nuomonėmis, diskutavome, kiekvienas narys buvo išklausytas. Visa tai šiek 

tiek skyrėsi nuo grupinio darbo per pamokas mūsų mokykloje, nes visi 

drąsiai pasisakė, vienodai stropiai dirbo ir visi turėjo progą kalbėti 

auditorijai. Manau, jei mūsų mokytojai daţniau suteiktų galimybę dirbti 

komandoje, mokiniai prie to priprastų ir išmoktų dalintis nuomone bei 

kalbėti viešai, o tai, kaip įsitikinau, yra labai svarbu uţ gimnazijos ribų. 

Atlikę uţduotis mokykloje, eidavome į ekskursijas po miestelį, kuriame 

gyvenome, arba Vroclavą,  esantį uţ 30 km. Ypač suţavėjo architektūra, nes 

dėl sudėtingų to krašto istorinių aplinkybių buvo galima jausti kelių tautų 

kultūros elementų. Didţiausią įspūdį paliko Raclavicų mūšio (1794) 

panorama – didţiulis 360 laipsnių paveikslas, apsupantis ţiūrovą iš visų 

pusių,  tarytum susiliejantis su greta esančiomis butaforinėmis detalėmis, 

tokiomis, kaip krūmai ar smėlis. Tai – nuostabiausias mano matytas meno 

kūrinys ir kiekvienam rekomenduoju jį išvysti savo akimis.  

Tačiau svarbiausia, ką man suteikė dalyvavimas mainų programoje – 

nauji draugai. Teko pabendrauti su visų šalių atstovais, tačiau lengviausiai 

bendrą kalbą buvo rasti su lenkais. Įsitikinau, kad poţiūris, kurį lietuviai turi 

susidarę apie šią tautą, yra visiškai klaidingas – lenkai labai rūpestingi, 

mandagūs ir draugiški ţmonės. Tik geriausiais ţodţiais galiu minėti savo 

partnerio šeimą: visi buvo išmokę bent kelis lietuviškus ţodţius, uoliai 

domėjosi mūsų kultūra, taip pat stengėsi paruošti kuo daugiau lenkiškų 

patiekalų ir parodyti man kuo daugiau Lenkijos vietų.  

Apibendrindama galiu pasakyti, kad projektas man padėjo tapti 

savarankiškesne, patobulinau savo anglų, lenkų, vokiečių ir turkų kalbos 

ţinias ir įsitikinau, kiek daug dar turiu pamatyti Lenkijoje. Taip pat šalys - 

partnerės, Vokietija, Turkija ir Lenkija, man jau nebėra svetimos valstybės, 

su kuriomis manęs niekas nesieja; dabar ten turiu draugų, kuriuos visada 

galiu aplankyti. 

Gabija Savičiūtė 
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Keista, tačiau, prisimenant išvyką į Lenkiją, uţklumpa kiek 

melancholiškos, nostalgiją primenančios emocijos. Jokiu būdu 

nepagalvokite, jog ten nebuvo linksma, jog nepatyriau ar neišmokau nieko 

naudingo. Priešingai, tik juokas, nepamirštamos pamokos ir nauji įspūdţiai 

tegali apibūdinti Erasmus+ projektą Lenkijoje. Čia uţmezgiau, tikiuosi ilgai 

truksiančias paţintis su be galo įdomiais ţmonėmis iš net trijų valstybių: 

Lenkijos, Turkijos ir Vokietijos. Apie kiekvieną jų man pavyko daug 

suţinoti, diskutuojant, analizuojant ir artimai bendraujant su visų minėtų 

šalių atstovais. Ką jau kalbėti apie keletą išmoktų ţodţių, kurie praturtino 

mano ţodyną, ir prikimštą pilvą neragautų, tačiau ypatingai gardţių 

Lenkijos nacionalinių patiekalų, dzięnki, bičiuliai!  

Galvodama apie kelionę, nusprendţiau ją atkurti mintyse nupradţios iki 

pat galo. Susimąsčiau, kaip sunku buvo palikti šeimą ir draugus, nors ,rodos, 

tik savaitei, o po jos negalėjau išsiskirti su draugais Lenkijoje, ironiška ar 

ne? Turiu pripaţinti, kad tai nebestebina. Iš pirmo ţvilgsnio tai tik savaitė, 

bet ten praleistas laikas, atrodo, kur kas ilgesnis. Jį prailgina patirti 

nuotykiai ir nepamirštamos akimirkos. Na, kad ir pirmasis susitikimas po 

ilgos ir varginančios kelionės autobusu, viskas, apie ką gali pagalvoti, yra 

lova ir sotūs pusryčiai. Ir viena, ir kita suteikė maloni, mane priėmusi šeima. 

O ką jau pridurti apie jaudulį, išvydus draugus iš Lenkijos, kurie  svečiavosi 

ir Lietuvoje. Po to vyko susibūrimas restorane, kur negalėjome atsidţiaugti 

ilgai nematytais bičiuliais, taip pat prasidėjo paţintis su naujais. Niekada 

nepamiršiu, kai juokėmės iki ašarų, pramogaudami Wrocław„e.  

Manau, kiekvienas dalyvavęs pritartų man, jog labiausiai uţbūrė 

akimirkos, praleistos kartu. Ţodţiais neapsakomas jausmas stebėti keturių, 

visiškai skirtingų tautybių ţmones, susibūrusius aplink lauţą. Tą akimirką 

jie negalvojo apie istorines nuoskaudas, valstybių vaidus, nesirėmė 

stereotipais. Tą akimirką aš jaučiausi lyg būčiau tiesiog tarp seniai 

paţįstamų draugų, kurie tokie patys kaip aš, nors ir iš tiesų kiekvienas  buvo 

skirtingas, individualus ir tuo nuostabus. John Lennon savo dainoje 

„Imagine“ sakė: „And the world will live as one“. Ir iš tiesų tą vakarą 

keturios tautos gyveno vieningai. Puikus jausmas dalintis ir paţinti kito 

kultūrą. Šypseną išspaudţia prisiminus, kaip iš visos širdies dainavau 

visiems ţinomą Marijono Mikutavičiaus dainą „Trys milijonai“. 

Uţsieniečiai jos neţinojo ir nesuprato, tačiau jie šoko ir, rodos, pritarė 

mums, lietuviams. Tą patį darėme, klausydami kitų šalių dainų. Taip 

pagerbėme vieni kitus, leidome suprasti, jog domimės ir priimame jų 

kultūrą. Manau, jog ašaros atsisveikinant neapkartino išvykos prisiminimų, 
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tai tik įrodė, kad visi mes esame ţmonės: jaučiame, mylime ir ilgimės. 

Rodos, įsikimbi į ţmogų ir nepaleisi, o, sako, savaitė čia, tik savaitė... Ne, 

brangieji, tai kur kas daugiau, tai nenutrūkstanti kelionė į savęs ir kitų 

paţinimą, o mes nebūtume ţmonės, jei nereikalautume to dar ir dar. Dėl šios 

prieţasties paţadėjome sau ir vieni kitiems susitikti dar ne kartą, o kita 

stotelė Vokietija. Ką naujo išmoksime ir patirsime ten..?        

Austėja Treinytė    

 

Ką man suteikė „Erasmus“ projektas be anglų kalbos ţinių tobulinimo ir 

be nepakartojamų draugų, su kuriais buvo sunku atsisveikinti su ašaromis 

akyse? Aš įgijau pasitikėjimo savimi, tapau  savarankiškesnė. Iškilus kokiai 

nors problemai, neprašiau mokytojų pagalbos. Viską pasidarydavau ir 

suţinodavau pati. Be to, dalyvaujant tokiame projekte, galima geriau 

susipaţinti su šalimi, kurioje gyveni, mano atveju Lenkija. Aplankiau ne tik 

vietas, kurias mums norėjo parodyti mokytojai, bet ir tas, kurias ţino tik 

vietiniai. Visi maţi restoranai, gatvelės, parduotuvės. Pasijunti toks savas. 

Po pirmojo susitikimo Lietuvoje nesupratome, kaip galima taip prisirišti 

prie ţmonių per 5 dienas. Neţinau, kodėl tada tiek verkėme, juk ţinojome, 

jog su kai kuriais susitiksime jų šalyje. Bet kelis paskutinius vakarus 

Lenkijoje akis uţtvindydavo ašaros, nes ţinojau, jog su daugeliu ţmonių 

daugiau nebesusitiksiu. Visą tą laiką jaučiausi lyg lenkas, pas kurį gyvenau, 

būtų mano vyresnysis brolis. Kadangi retai matydavausi su jo šeima, atrodė, 

kad esame brolis ir sesuo, kurių tėvai daug dirba ir retai būna namie. Mes 

kartu keldavomės, kartu eidavome miegoti, kartu valgėm, kartu ėjom į 

mokyklą ir t.t. Net tą paskutinį vakarą, kai visi susirinkome prie autobuso, 

atėjo ne tik lenkai, bet ir vokiečiai su turkais, atrodė, kad mes tuoj eisime 

namo. Jausmas buvo tarytum mes kaţką išlydime, bet tuoj kartu grįšim 

namo. Bet, deja, ašaros nesiliovė bėgusios...   

Esu dėkinga „Erasmus“ ne tik uţ uţsieniečius draugus, bet ir uţ ţmones 

iš savo mokyklos, su kuriais susipaţinau tik šio projekto dėka. Visi ţmonės 

yra nuoširdūs ir pasiruošę padėti. Nuostabu, kai tiek daug skirtingų ţmonių 

susiburia ir gali bendrauti. Noriu pasakyti ačiū uţ platesnį akiratį. 

Gabrielė Preišegalavičiūtė 

 

Asmeniškai man ši kelionė suteikė daugybę patirties, kurią tikrai 

panaudosiu gyvenime. Visų pirma, geriau paţinau save. Supratau, kad 

kartais galiu labiau pasitikėti savimi ir jog galiu susikalbėti angliškai. 

Supratau, kad esu įvairiapusiškas ţmogus ir galiu būti visiškai atsakinga dėl 
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ţmogaus ar kelių ţmonių. Antra, aš tikrai pagerinau savo anglų kalbos 

ţinias, nes bendraujant daug geriau mokytis nei pamokose skaitant vadovėlį. 

Taip pat aš patyriau daugybę įspūdţių, kurie išliks mano atmintyje visą 

gyvenimą. Kiekviena vieta ir visos veiklos, kurias atlikome, man labai 

patiko ir aš niekuomet jų nepamiršiu.  

Man ypač patiko tai, kaip visi vieni dėl kitų stengėsi. Ne tik tuo metu, kai 

lenkai buvo Lietuvoje, bet ir lietuviams viešint Lenkijoje. Visi vieni kitiems 

stengėsi kuo daugiau padėti ir taip pat sukurti malonią aplinką tiek toje 

šalyje, tiek namuose. Svarbiausias dalykas, kurio niekuomet nepamiršiu, tai 

yra ţmonės, su kuriais susipaţinau. Sutikau be galo daug gerų ţmonių, kurie 

yra labai nuoširdūs, linksmi, supratingi ir tiesiog labai dţiaugiuosi, kad teko 

juos paţinti.  

Tikiu, kad kai kurie ţmonės tapo draugais visam gyvenimui, taip pat šis 

projektas leido paţinti pačius lietuvius ir pakeisti nuomonę apie juos. 

Norėčiau, kad tokių projektų būtų daugiau ir šiek tiek ilgesnių, nes juose 

dalyvauti yra nuostabus dalykas, tad labai dėkoju visiems prisidėjusiems.  

Greta Stančikaitė  

Visų pirma, labai dţiaugiuosi, kad turėjau progą dalyvauti šiame 

nuostabiame projekte, kuris suteikė man gausybę puikių įspūdţių. 

Dalyvaudamas projekte susipaţinau su kitomis šalimis ir asmeninė patirtis 

paneigė visus stereotipus apie Lenkiją. Taip pat turėjau progą kasdien 

kalbėti angliškai, kas yra labai gerai, be to, pagerinau ir draugo iš Lenkijos 

anglų kalbos ţinias. Taip pat susiradau puikų draugą iš Lenkijos, su kuriuo 

ţadu dar susitikti ir ateityje. 

Bendrai labai dţiaugiuosi šiuo projektu ir labai norėčiau dar kartą jame 

dalyvauti, tik būtų ţymiai geriau, jeigu viešnagės truktų apie porą savaičių, 

kadangi pirmas kelias dienas vis tiek tenka pratintis gyventi ir bendrauti su 

nauja šeima. 

Kristupas Survila 

 

Pabuvojęs Lenkijoje, net per tokį trumpą laiką – 5 dienas, spėjau plačiau 

ir giliau susipaţinti su Lenkijos kultūra, istorija, kasdieniniu gyvenimu.  

Radau daug naujų draugų, susipaţinau su įvairiais ţmonėmis. Turbūt 

labiausiai patiko apsilankymas viename didţiausių Lenkijos miestų – 

Vroclave. Nuo nuostabiai atrodančio ir didelio senamiesčio, kupino 

įvairiausios veiklos, įdomių ţmonių, iki didţiulių prekybos ir pramogų 

centrų – patiko viskas, o buvimas su draugais tą laiką, praleistą Vroclave, tik 

pagerino ir padarė įdomesnį.  
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Ypač patiko pamatyti Raclavicų panoramą (Panorama racławicka), skirtą 

paminėti 1794-ųjų Raclavico mūšiui. Mane labai nustebino jos dydis – 15 

metrų aukščio ir 114 metrų ilgio, tad įspūdţius, pamačius šį meno kūrinį, 

prisiminsiu ilgai. Visos aplankytos vietos Vroclave taip pat labai patiko, 

buvo įdomu.  

Praleidęs laiką tarp lenkų, įsitikinau, kad bene visi stereotipai apie lenkus 

– netiesa, o kaip tik – atvirkščiai – lenkai yra vieni draugiškiausių ir 

įdomiausių mano kada nors sutiktų ţmonių. Apsilankymas Lenkijoje man 

leido geriau suprasti kitus ţmones, labiau paţinti juos. Manau, kad laiko 

praleidimas Lenkijoje tikrai nenuėjo veltui ir padėjo labiau suprasti save ir 

kitus. 

Lukas Trimbelis 

 

2015 – 2016 metais dalyvavau „Erasmus” projekte, pas mane buvo 

atvaţiavęs moksleivis iš 

   Lenkijos, vaţiavau į Lenkiją pas tą patį moksleivį, bet jau kaip pas gerą 

draugą.  

Turbūt daug kam kyla klausimas:„Kodėl vaţiavau į Lenkiją, o ne, 

pavyzdţiui, į Vokietiją?” – juk visi ţinome, kad daugelis lietuvių yra 

kategoriškai nusistatę prieš lenkus. Visų pirma, taip nusprendė mokytoja. 

Projekto pradţioje aš labai nenorėjau vaţiuoti nei į Lenkiją, nei į Turkiją. 

Taigi, gavęs lenkiškos kilmės moksleivį, aš nusiminiau, nes galvojau, kad 

mes nerasime kompromiso, nesutarsime, bet tai truko neilgai. Vos tik 

pradėjęs bendrauti, aš suvokiau, kad geresnio ţmogaus šiam projekte turbūt 

nebūčiau gavęs. Tarp mūsų nebuvo jokios priešpriešos vienas kitam, mes 

juokavom, bendravom ir net nepajutome, kaip tapome geri draugai. Taigi, 

tik prasidėjus projektui, aš iškart gavau gerą pamoką, kad nereikia spręsti 

apie ţmogų dar jo nepaţinus. 

Dauguma ţmonių, tarp jų buvau ir aš, mano, kad Lenkija yra niūri, 

neįdomi ir nėra ten ką aplankyti. Manau, taip yra todėl, kad daţnas lietuvis 

nėra aplankęs jokio Lenkijos miesto, o tik keliaudamas į tolimesnes šalis 

automobiliu matęs pro langą tą monotonišką kelią per šią šąlį. Tas ilgas ir 

pasikartojantis vaizdas, manau, lemia neigiamą poţiūrį į Lenkijos miestus. 

Prieš išvykstant aš irgi taip maniau:„Ką gi aš galiu pamatyti naujo toje 

Lenkijoje, juk mūsų istorija yra susijusi, mes esame tos pačios kilmės, ten 

nėra nieko įdomaus?” Bet atvykus į didmiestį Vroclavą, mano nuomonė iš 

esmės pasikeitė, aš supratau, kad ne tik tolimuosiuose kraštuose yra taip 

graţu, bet ir visai šalia mūsų, vos uţ kelių šimtų kilometrų. Taigi, po šio 

vizito aš supratau, kad ir kaimynai lenkai gali kaţkuo nustebinti. 
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Ar įvykdţiau savo tikslą: susirasti draugų, patobulinti anglų kalbos 

įgūdţius, praturtinti savo kultūrines ţinias? Manau, taip. Su draugais iš 

Lenkijos ir dabar bendraujame, planuojame kitas keliones, susitikimus. Per 

šias keletą savaičių supratau, kad galiu susikalbėti su kitataučiais, tai mane 

labai nudţiugino. Ir, kaip jau minėjau, aplankiau šių metų kultūros sostinę 

Vroclavą.  

Mano nuomone, tokio tipo projektai turi gyvuoti, kad kiekvienas norintis 

galėtų tai patirti, ką patyriau aš viešėdamas Lenkijoje. Deja, labai gaila, kad 

šis vizitas buvo labai trumpas, tik vieną savaitę. Tikiuosi, ateities kartoms 

tas laikas bus ilgesnis, kadangi kuo tu daugiau būni uţsienyje ir kalbi anglų 

kalba, tuo labiau tobulėji ir galiausiai pradedi šnekėti laisvai, kaip gimtąja 

kalba. 

 Matas Aukštuolis 

 

 

 

PROJEKTO SUSITIKIMAS VOKIETIJOJE 

23.10. 2016 – 29.10. 2016 

DARBINĖ VEIKLA 

Susitikimo metu moksleiviai paruošė parodinius stendus, pateikiančius  

reklaminę informaciją apie  studijų programas  ir sąlygas.  

Pasiruošimo metu moksleiviai rinko informaciją pildydami anketas apie 

darbo rinkos tinkamumą irišsilavinimo galimybes, siūlomas jaunuoliui savo 

šalyje.  Projekto dalyviai ruošė apţvalgą apie reikiamus  akademinius 

įvertinimus( paţymius) ir įmokas uţ įvairias populiarias specialybes. Be to, 

mokiniai analizavo, kurios specialybės jų šalyje reikalauja ypatingai aukštų 

akademinių  pasiekimų. Kiekvienos šalies „ Protų pritekėjimo“  ir „protų 

nutekėjimo“  dydis buvo  apskaičiuotas kiekvienai šaliai. Prieš susitikimą 

mokiniai sukūrė lankstinukus,  kuriuose  pateikė detalesnę informaciją apie 

studijų programas, prieinamas jų šalyje jaunimui iš uţsienio, šalia to 

akcentavo studijų finansavimą,  draudimo svarbą, teisinius aspektus  ir 

kasdienio gyvenimo ypatumus( pvz., kalbos kompetencijos). Prieš 

susitikimą moksleiviai grupėse paruošė reklaminius video filmus apie 

studijas savo šalyje. Susitikimo metu minėta informacija buvo perkelta į 
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parodinius stendus, kuriuos apţiūrėjo ir įvertino  vertinimo lape visi 

dalyvavusieji. Naudodamas vertinimo lapą, moksleivis  išgalvoto asmens 

vardu rinko informaciją apie švietimo galimybes šalyje. Lankstinukuose,  

video filmuose ir vertinimo lapuose pateikta informacija  buvo įdėta  į 

karjeros ir gerosios praktikos  vadovą. 
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KULTŪRINĖ VEIKLA 

Gimnazistai nemaţą dalį laiko skyrė įţymių regiono vietų lankymui – 

visą dieną praleido antrame pagal dydį Vokietijos mieste Hamburge, 

apsilankė Hamburgo Hafencity universitete, kur išklausė įdomią paskaitą 

apie galimybes studijuoti ne tik šiame universitete, bet ir visoje Vokietijoje. 

Pramogos garsiuose Heidės ir Seregenčio parkuose bei istoriniame Brėmene 

paliko neabejotinai neišdildomų įspūdţių. 
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LIETUVIAI APIE VOKIETIJĄ 

Prieš pat skrydį, kaip ir tikriausiai kiekvienas projekto dalyvis, buvau 

labai laiminga, tačiau širdies gilumoje jaučiau šiokį tokį nerimą. Tačiau vos 

išvydusi ir susipaţinusi su savo partnerės šeima, pasijaučiau labai svetingai 

ir maloniai priimta, tiek Jana, tiek jos mama privertė mane jaustis kaip 

namuose. Pirmąją dieną Vokietijoje praleidome Soltau miestelyje, 

susitikome su kitais projekto dalyviais, kartu aplankėme ,,apverstąjį namą“, 

miesto mugę, vakare ţiūrėjome filmus. Dţiugu buvo tai, kad laisvą laiką 

leidome grupelėmis, o ne kiekvienas atskirai. 

Pirmadienio popietę praleidome apţiūrinėdami lankomiausias Soltau 

vietas - tai buvo didelė galimybė susipaţinti ir pabendrauti su Erasmus 

dalyviais, kurių neteko regėti Lietuvoje. Antradienį susiruošėme į Heide 

Park„ą, kuris ir buvo viena laukiamiausių kelionės dalių. Kadangi trečiadienį 

turėjome be galo daug laisvo laiko, galėjome dar labiau paţinti savo 

partnerius, taip atsiskleidė geriausios jų savybės. Vakare pamatėme vieni 
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kitus kiek kitokiame amplua nei esame įpratę matyti - nė vienas nebuvo 

įspraustas į oficialius rėmus, skatinome vieni kitus atsipalaiduoti, šokti. Tai 

tikriausiai buvo vienas įsimintiniausių vakarų, nes pamačiau, kokie projekto 

dalyviai yra atviri, motyvuoti. Ketvirtadienis buvo labiausiai mus 

išvarginusi diena: panorome susipaţinti su Hamburgu , todėl teko daug 

vaikščioti, pradėti pirkti lauktuves savo šeimoms, laukiančioms Lietuvoje. 

Penktadienį, išvykus turkams ir lenkams, aplankėme Serengetį, vėliau 

ţaidėme boulingą, vakarą praleidome jaukioje aplinkoje su šiltais 

pašnekesiais ir kitų susitikimų planavimais. Šeštadienio rytas buvo 

beprotiškai sunkus bei slegiantis -  teko atsisveikinti su savo šeimomis ir 

išvykti į Brėmeną. Nors dar buvo likusi visa diena Brėmene, tačiau 

šeštadienio rytą jau galėjome jausti kelionės pabaigą. Pati iki šiol negaliu 

patikėti, kaip įmanoma per tokį trumpą laiko tarpą taip prisirišti prie 

ţmonių. Norėjosi pasilikti dar nors vieną savaitę... Nuotaiką kėlė tik 

prisiţadėjimai, kad ateityje susitiksime dar ne vieną kartą. Atisveikindama 

su Jana bei kitais projekto dalyviais, jaučiausi tarsi atsisveikindama su savo 

šeima. Uţsivėrus traukinio durims akyse kaupėsi vis daugiau ir daugiau 

ašarų, o mintyse vis daugiau neišdildomų prisiminimų.  

Be galo dţiaugiuosi galėdama paneigti nusistovėjusią nuomonę, jog 

vokiečiai yra nesvetingi ţmonės. Pamačiau, kokios tyros yra šios tautos 

ţmonių širdys, kaip mane priėmusi šeima stengėsi ne tik mane išmokyti 

vokiškų ţodţių, bet ir patys išmokti lietuviškų frazių, kaip šie ţmonės 

stengėsi, kad jausčiausi kaip namie: Janos mama manimi rūpinosi kaip tikra 

dukra. Visada juos prisiminsiu ir niekada neatsisakysiu galimybės dar kartą 

visus pamatyti ir plėsti savo akiratį, bendraudama su uţsieniečiais. 

Nors prieš dalyvaudama Erasmus projekte tikėjausi pagilinti savo anglų 

kalbos ţinias, susipaţinti su pasaulio  kultūromis, tačiau dabar suprantu, kad 

ši kelionė suteikė ne tokią akivaizdţią patirtį. Kiekvienas projekto dalyvis 

turėtų pamąstyti ir suprasti, kad įspūdţiai jį pavertė geresniu ţmogumi ir iki 

dabar motyvuoja, skatina matyti kiekvienos tautos bei kiekvieno ţmogaus 

teigiamas puses. 

Kaip ir minėjau, prieš kelionę jaučiau nerimą, tačiau, prieš išskrendant 

atgal į Lietuvą, kartu su kitomis lietuvėmis stengėmės sugalvoti kuo daugiau 

prieţasčių grįţti į tėvynę vien tam, kad nebūtų taip sunku palikti šalies, 

kurioje gyvena tiek daug širdţiai artimų ţmonių, su kuriais draugystės 

uţsimezgė per trumpą laiką, praleistą kartu, ir metų laiko tarpą, praleistą 

atskirai. Dţiaugiuosi, kad teko dalyvauti Erasmus projekte ir ţinau, kad, 

atsiradus galimybei, be abejonių dalyvaučiau dar ne vieną kartą! 

 Augustė Markevičiūtė 
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Visų pirma, šis projektas man  padėjo tobulėti kaip asmenybei, po to kaip 

mokinei tobulinti anglų kalbą. Tobulinau anglų kalbos ţinias, nes aš jų 

neturiu daug. Būtent todėl dvejojau dėl dalyvavimo, bet visgi  ryţausi 

dalyvauti projekte. Tikėjau, kad padės man „persilauţti‟„, perlipti per save ir 

pradėsiu laisviau kalbėti angliškai. Šis faktorius pasiteisino: jaučiuosi 

drąsesnė kalbėdama anglų kalba uţsieny, lengviau sudedu sakinį ir pan. ( tik 

neţinau, kodėl taip nėra pamokų metu). Taip gyvenime atsitiko, kad anglų 

kalbos nemėgstu ir ji nepatinka, nors suprantu, ką kalba kiti, tačiau pačiai 

kalbėti sudėtinga, bet visgi norėjau patobulėti ir man pavyko įveikti šį 

barjerą. Be abejo, susiradau naujų draugų, kas man labai svarbu, nes esu 

tauškaliukas.  Šio projekto metu labiau paţinau ir lietuvius, kurie dalyvavo 

ir su kuriais nebendravau iki projekto, buvo proga į juos  paţvelgti kitaip.  

Artimiau pţinau ir Jus, Mokytojas, Gerbiamą Direktorę uţ mokyklos ribų. 

Ţinoma, susiradau draugų  uţsieniy. Visada turėjau tokį norą turėti 

susirašinėjimo draugą, uţsienietį, su kuriuo, bendraudama ţinutėmis, galėsiu 

tobulinti anglų kalbos gramatiką, plėsti ţodyną ir pan. Taigi šis projektas 

man suteikė galimybę bendrauti su lenkais, vokiečiais. (Nors ir projektas 

pasibaigė, palaikau ryšį su kai kuriais dalyviais). Kadangi mėgstu keliauti, 

aplankyti kitas šalis, pasitaikė galimybė tai padaryti. Susipaţinau su kitos 

šalies kultūra, su ţmonėmis ir pamačiau, kokie iš tikrųjų yra lenkai ( 

bendraujantys, nuoširdūs, atviri, atsipalaidavę), vokiečiai ( gan ramūs, ne 

itin bendraujantys, paprasti). Ne veltui anglų rašytojas Samuel Johnson 

sakė: „Kelionių tikslas yra pagal tikrovę pertvarkyti vaizduotę ir vietoj 

galvojimo, kaip dalykai galėtų atrodyti, pamatyti, kokie jie yra iš tiesų.“ Šis 

projektas padėjo pamatyti, kaip viskas atrodo realybėje, nes iki tol 

neţinojau, kaip mokoma lenkų, vokiečių mokyklose ir pan. Nors ir neketinu 

studijuoti uţsieny, domėjausi šalies švietimo sistema, buvo įdomu palyginti 

su Lietuva. Ne tik veikla mokykloje, bet ir pati kelionė iki Vokietijos ir 

Vokietijoje ( kelionė į oro uostą, skrydis, keliavimas miesto centre metro, 

tramvajumi ar kita transporto priemone) yra kaţkas nepamirštamo, kaţkas 

naujo, neįprasta.  Nors ir turėjau nemalonią staigmeną, bet tai vadinu iššūkiu 

ir didţiule patirtimi, kuri gyvenime išliks amţinai. Neįmanoma aprašyti 

visko, nes patyriau labai daug gerų emocijų. Labai dţiaugiuosi, kad būtent 

mano gimnazijoj, kurioj mokausi, buvo toks projektas, ir nesigailiu, kad 

dalyvavau. Po projekto jaučiuosi įgavusi nemaţai gyvenimiškos patirties, 

neišdildomų įspūdţių ir dar daug daug visko. Gaila tik, kad ta savaitė ir 

Lietuvoje, ir Vokietijoje prabėgo labai greitai, optimaliausias laikas, mano 

manymu, būtų dvi savaitės. Liūdna, kad jau viskas baigėsi, bet turim planų 
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ir su vokiečiais, ir su lenkais pasimatyti vasarą Lietuvoje, o gal net ir 

nuvykti pas juos dar kartą ir atkurti prisiminimus. Net nedvejodama 

dalyvaučiau dar kartą ir dar, ir dar… Nepamirštamos akimirkos, nuostabūs 

įspūdţiai, linksmai praleistas laikas, draugų būrys -  visa tai ir dar daugiau 

telpa ţodyje ERASMUS+.  

Nuoširdţiai dėkoju visiems organizatoriams, koordinatoriams ir visiems, 

kas buvote kartu! AČIŪ LABAI!!! 

…we keep this love in a photograph…we made these memories for 

ourselves… 
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Kai nusprendţiau dalyvauti Erasmus projekte, nemaniau, kad jis man tiek 

daug reikš. Visų pirma, kai vokiečiai atvaţiavo pas mus, viskas buvo kitaip: 

mes buvom savoj aplinkoj ir atrodo niekas per daug nepasikeitė. Tačiau 

viskas pasikeitė tuomet, kai mes, lietuviai, vaţiavom į Vokietiją. Atėjus 

susitikimo dienai, per kūną lakstė šiurpuliukai, ar viskas bus taip, kaip 

tikiuosi? Tačiau tik išvydusi savo vokietę supratau, kad viskas bus taip, kaip 

aš tikėjaus ir dar geriau. Dienos 

Vokietijoj bėgo labai greitai, 

kartais net norėdavau, kad laikas 

sustotų ir viskas liktų savo 

vietose... Sulig kiekviena diena 

vis maţiau norėdavau grįţti namo. 

Kiekviena diena buvo tarsi nauji 

potyriai, kurie pripildė mano 

vidinį turinį. Sutikti lenkai visada 

pralinksmindavo ir net maţiausia 

smulkmena ten būdavo labai svarbi. Gyvenimas ten buvo nerūpestingas, ir, 

svarbiausia, įdomus. 

Ką man davė Erasmus projektas? 

Svarbiausia jis man davė supratimą, kad 

niekas gyvenime nevyksta veltui. Juk šitas 

projektas – tai durys į pasaulį. Susipaţįsti 

su vienais ţmonėms, jie supaţindina su 

antrais, antri dar su trečiais, taip ir tavo 

paţįstamų būrys iš kitų šalių plečiasi. Antra 

vertus, pagilinau savo anglų kalbos ţinias, 

aplankiau 

Vokietiją 

ir sutikau 

ţmonių iš 

kitų šalių, 

kurie suteikė man daug dţiaugsmo. Labai 

smagu, kad mano vokietės šeima buvo 

labai maloni. Visada pasisveikindavo, 

šypsodavosi. Gaila, kad nešnekėjo 

angliškai, tačiau gestais ir mimikom 

susikalbėti buvo įmanoma. Taip pat 

bendravimas su lenkais buvo labai smagus. 

Jie išmoko lietuviškų ţodţių, mes 
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išmokom kelis lenkiškus ţodţius. Tai labai pagyvindavo bendravimą. Labai 

dţiaugiuosi, kad turėjau tokią galimybę pabūti kitoj šaly, susipaţinti su jos 

papročiais, kultūra. Labiausiai buvo sunku išvaţiuoti. Juk savaitę gyvenau 

su naujais ţmonėmis, kita aplinka, atrodo kitoks gyvenimas, įdomesnis, 

spalvingesnis. Ir staiga reikia grįţti į tą pačią rutiną. Tačiau aš tikiu, kad tai 

buvo nepaskutinis kartais, kai mes matomės. Labai dţiaugiuosi, kad 

dalyvavau projekte ir visiškai to nesigailiu.  

Deja, liko tik nuotraukos – tai prisiminimai, kuriuos dar ilgai nešiosiuos 

širdy. Kaip sakoma: " We keep this love in a photograph, we made these 

memories for ourselves. When your eyes are never closing, hearts are never 

broken, time forover frozen still..." 

 

Ką man suteikė dalyvavimas Erasmus projekte?Atrodo, prieš kelias 

minutes kalbėjau su savo anglų kalbos mokytoja apie projektą, kuriame 

ruošiasi dalyvauti mūsų mokykla. Jausdamasis nedrąsiai dėl savo anglų 

kalbos ţinių, kalbinamas mokytojų, sutikau dalyvauti projekte. Net 

nepastebėjau, kaip ţaibiškai 

prabėgo pirmoji susitikimo 

savaitė, kaip ţmones, kuriuos 

mačiau pirmą kartą, galiu 

laikyti savo šeima... Ar galit 

įsivaizduoti, koks stiprus ry-

šys siejo mus, jei išsipa-

sakojom vienas kitam smulk-

mens, kuriomis nenorėjom 

dalintis ilgą laiką?   
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Vos prieš metus gavau pasiūlymą dalyvauti Erasmus projekte. Iš tikrųjų 

nė nebūčiau pagalvojus, kad šis projektas gali taip paveikti mane pačią, kaip 

asmenybę, bei taip artimai suvesti ţmones iš visai kitų pasaulio ,,kampelių“. 

Erasmus projektas – vienas geriausių sprendimų mano gyvenime. Šio 

projekto dėka susipaţinau su pačiais šilčiausiais, komunikabiliausiais bei 

protingiausiais ţmonėmis, su kuriais, manau, ir toliau sėkmingai bendrausiu 

socialinių tinklų dėka. Taip pat neapsakomai ištobulinau savo anglų kalbos 

ţinias. Kasdieninę gimtąją kalbą pakeičiau anglų kalba ir tai buvo iššūkis, 

kuris privertė tobulėti. Kas be ko, teko susipaţinti su kitos šalies kultūra bei 

jos  tradicijomis. Aplankiau vietas, kurias kiti svajoja pamatyti. Ir uţ tai  

turėčiau padėkoti savo tėvams ir mokytojams, kurie mane motyvavo ir 

lydėjo viso projekto metu. Tikiuosi tai buvo ne paskutinis projektas ir, laikui 

bėgant, aš ir vėl dţiaugsiuos dalyvaudama. 

Emilija Butkevičiūtė  
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Visų pirma, prieš kelionę nejaučiau jokios baimės. Galbūt dėl to, kad jau 

paţįstu tuos ţmones ir ţinau, kad jie yra vieni iš įdomiausių ir šilčiausių 

asmenybių. Taip pat jaučiausi labai rami su savo lietuvių grupe. Taip, galiu 

juos vadinti „savo“. Per 

savaitę, praleistą kartu , jie 

man tapo kaip tikra šeima. 

Dalinomės dţiaugsmais ir 

liūdesiu, verkėm iš juoko ir 

rūpinomės vienas kitu, kai 

pasiklysdavome  savo „kai-

melyje“ ar įvairiose vietose. 

Atvaţiavus į Soltau, pirmas 

dalykas, kuris krito į akis- 

jaukūs, nedideli panašūs 

namai. Visai tokie, kokie 

rodomi vokiškiuose filmuose. 

Iš pirmo ţvilgsnio miestas 

pasirodė didelis, klaidinantis 

ir kėlė baimę pasiklysti. Viskas pasikeitė po trumpos ekskursijos, kai viskas 

pasidarė aišku, ir galėjome save vadinti šiokiais tokiais gidais. Taip pat 

praplėčiau savo ţinias apie Vokietiją, supratau, kad Vokietijoj studijuoti 

neturiu galimybių, nes vienas iš kriterijų yra vokiečių kalbos mokėjimas 

aukščiausiu lygiu. Nors ir buvo tokia mintis, kad būtų visai šaunu.  Kalbant 

apie santykius su mūsų globėjais, neslėpsiu, kad pirmos dienos buvo šiek 

tiek nejaukios. Reikėjo mąstyti, ką pasakyti, kaip geriau angliškai tai 

pasakyti, nors iš tiesų  nė vienam nerūpėjo anglų kalbos įgūdţiai. Vėliau 

bendravome kaip seniai paţįstami, galėjom kalbėti apie nieką, bet tuo pačiu 

ir suţinot kaţką naujo. Jie rūpinosi mumis kaip savo šeimos nariais ir 

visuomet atsiţvelgdavo į mūsų norus. Kalbant apie rūpestį, negalima 

pamiršti ir mokytojų, kurios labai stengėsi, kad mums viskas būtų gerai. Jei 

reikdavo pagalbos ar patarimų,  galėjome drąsiai kreiptis ţinodami, kad 

būsim išgirsti. Galėčiau net pasakyti, kad bendravome beveik kaip 

bendraamţiai. Pasijuokdavome iš tam tikrų įvykių ir dalindavomės savo 

mintimis. Tai suteikė daug gerų emocijų. Kalbant apie pačius vokiečius, 

mane suţavėjo jų atsipalaidavimas, pasitikėjimas ir nevarţomas savęs 

išreiškimas. Manau, tai viena iš siekiamybių mums, lietuviams. Taigi, 

apibendrindama galiu sakyti, kad šis projektas yra dalis mano istorijos ir ta 

savaitė, praleista ten, ţmonės, kuriuos sutikau ir kuriuos paţinau iš naujo, 

išliks mano atmintyje. Rekomenduoju visiem, kas turit galimybę, dalyvauti 
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panašiame projekte, nebijoti kaţkokių įsitikinimų ar vidinių baimių, o 

tiesiog veikti. Kad ir koks nevykęs ar kaip tik geriausias jūsų gyvenime, 

toks projektas suteikia daug emocijų, minčių tolimesniame gyvenime. 

Kotryna Žaludaitė 

 
                Projektas „Life and work in Europe“ buvo pirmas tokio 

pobūdţio projektas mano gyvenime, todėl buvo šiek tiek nedrąsu, bet jo 

rezultatais aš buvau labai nustebinta! Kelionė į Vokietiją davė 

nepamirštamų įspūdţių, emocijų ir ţinių! Šio projekto metu turėjau 

galimybę susipaţinti su Turkijos, Lenkijos ir Vokietijos švietimo 

sistemomis bei palyginti jas su Lietuva. Tokie projektai visad skatina gilintis 

į kitų šalių kalbą, tradicijas 

ir kultūrą. Taip pat 

dalyvaudama šioje Erasmus 

mainų programoje pagilinau 

savo anglų kalbos įgūdţius. 

Dėl šio projekto aš galėjau 

pamatyti kitokį gyvenimą, 

kitokį pasaulį, o tai buvo 

nuostabu! Vos po savaitės 

uţsienyje atsirado daugiau 

drąsos kalbėti angliškai ir 

nebijoti to, ką apie tai 

pagalvos kiti; taip pat 

įgavau drąsos susipaţinti su 

naujais ţmonėmis. Su 
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dauguma naujų draugų bendrauju 

dar ir dabar, o tai labai dţiugina! 

Prisiminus savaitę Vokietijoje, 

uţplūsta įvairiausi prisiminimai, 

kurie kartais priverčia liūdėti - juk 

atrodo, kad viskas vyko taip 

trumpai... Bet taip pat reikia ir 

dţiaugtis, nes susipaţinau su nuos-

tabiais ţmonėmis, kurie priėmė 

mane tokią, kokia esu, ir bendravo 

tarsi būtumėm paţįstami metų 

metus! Be abejonių dar kartą 

dalyvaučiau tokiame projekte. Manau, kad kiekvienas ţmogus turėtų 

pabandyti tai, kas nepamirštama! O aš pati niekada nepamiršiu nuotykių, 

ţmonių ir emocijų! Tai buvo geriausia, ką man teko patirti gyvenime! 

Kelios nuotraukos iš nuostabaus gyvenimo!!! ♥♥♥ 

Rugilė Giedraitytė  

 

Projektas ,,Life and work in Europe" man buvo pirmas tokio pobūdţio 

projektas, todėl labai jaudinausi prieš kelionę. Tačiau atvykus jau į Vokietiją 

supratau, kad veltui jaudinausi, nes šis projektas davė man daug teigiamų 

emocijų ir daug nuostabių įspūdţių bei prisiminimų. Šio projekto metu 

susipaţinau su Vokietijos švietimo sistema, galėjau palyginti su Lietuvos. 

Taip pat pagerinau savo anglų kalbos ţinias, nes beveik visur teko kalbėti 

angliškai. Susipaţinau su šios šalies kultūra ir kalba. Paţinau daug naujų 

ţmonių, su kuriais bendrauju dar iki šiol! Gyvendama šeimoje pamačiau, 

kokie santykiai yra šeimoje. Paţinau kitos šalies maistą bei valgymo 

įpročius. Šio projekto dėka įgavau daug tarpkultūrinės patirties. Be to, 

atsirado daugiau pasitikėjimo savimi ir daugiau drąsos bei noro uţmegzti 

naujas paţintis. Per tą savaitę pamačiau visai kitokį pasaulį nei būdama 

Lietuvoje. Man šis projektas suteikė puikią galimybę paţinti kitą valstybę ir 

jos ţmones. Ir jeigu kas nors klaustų, ar viską pakartočiau vėl, be jokių 

abejonių pasakyčiau - taip. Tai buvo viena iš geriausių savaičių mano 

gyvenime.  

Ugnė Griškaitė 
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Manau, neklystu vadindama save Erasmus+ projekto mūsų mokykloje 

senbuve. Juk man teko galimybė 

dalyvauti visuose praėjusiuose 

susitikimuose Lietuvoje, Lenki-

joje ir Vokietijoje. Todėl pasta-

rasis man neteikė tiek daug 

entuziazmo nei kiti. Galbūt 

todėl, jog paţinau šio projekto 

rutiną ir todėl išblėso ta neţinios 

kibirkštėlė, jaudulys, o po metų 

ir ilgesys nebe taip tvinksėjo 

širdyje, kaip tą kartą išlydint 

svečius iš Vokietijos. Tad verta 

prisipaţinti, jog daug nesitikėjau 

iš Erasmus+ projekto Vokie-

tijoje. O veltui... Jau perţengus 

oro uosto laukimo salę supratau, 

kad tai bus dar viena išskirtinė 

savaitė mano gyvenime. Nėra 

nieko šilčiau nei po tokio ilgo laiko tarpo sutikti mielą draugo ţvilgsnį: lig 

šiol buvęs jaudulys ir nuovargis kaip mat išgaruoja. Paţintis su Luko, mano 

mainų partnerio, tėvais nepamirštama. Jo mama privertė visą savaitę jaustis 

kaip namie, o atsisveikinant globėjiškai pravirko. Jeigu klaustumėte, kokia 

didţiausia nauda ţmogui, projekto dalyviui, tai būtų draugystė ir meilė 

šaliai. O įspūdţiai... Ak, ko tik nebuvo: juoko, šypsenų, ašarų ir net barnių ir 

visa tai per savaitę. Mano patirtis sako, jog ankstūs rytai, įtemptas darbas 

grupėse, o vėliau dar ir naujų vietų, kultūros paţinimas mus išsekina ir 

sukaupia labai daug emocijų, todėl pripaţįstu, ne visos akimirkos buvo 

pačios smagiausios, tačiau net ir jų nekeisčiau į ką kitą, nes tai ţmogiška, 

nesvarbu, ar tu iš Lietuvos, Lenkijos,Vokietijos ar Turkijos. Po savaitės 

Vokietijoje dar kartą supratau, kiek dar daug neţinau, ir tai išlaisvino. 

Supratau, kaip svarbu atsiţvelgti į kito nuomonę ir norus, taip pat išnaudoti 

kiekvieną tau skirtą akimirką (to ypatingai norėtųsi palinkėti daugeliui šio 

projekto dalyvių). Kaip ir minėjau, savaitė Vokietijoje buvo nepamirštama, 

nes pamačiau kvapą gniauţiančius miestus, lavinau ne tik anglų, bet ir 

vokiečių kalbos ţinias, turėjau galimybę vėl susidurti su trijų nuostabių šalių 

kultūromis, paţinti jų ţmones, susitikti draugus, kurių niekuomet nedrįsiu 

pamiršti . Tai dar kartą priminė, kaip sunku ištarti „sudie“, kaip sunku iš 

glėbio paleisti bičiulį, norisi rėkti paţadus vienas kitam, kad tik nekiltų 
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mintis jų sulauţyti, tačiau po to laukia ilga kelionė namo, vaizdai pro langą 

ir karčios ašaros ant skruostų, 

patikėkite, jos rieda net dabar 

rašant. Be to, Erasmus+ projektas 

turi galią suartinti ne tik skirtingas 

šalis: aš uţmezgiau draugystę su 

ţmonėmis iš savo mokyklos, 

kuriais maţiausiai pasitikėjau. Per 

savaitę jie tapo man artimi kaip 

seni bičiuliai. Kadangi tai buvo 

paskutinis mano dalyvavimas 

šiame projekte, norėčiau padėkoti 

visiems prisidėjusiems organizato-

riams, o labiausiai mus lydė-

jusioms mokytojoms, Jūs pakeitėte 

daugelio ţmonių gyvenimus ir, 

ţinoma, visiems dalyviams, kurie 

nuo šiol liko mano širdyje. 
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SUSITIKIMAS TURKIJOJE 

22.04.2017 – 28.04.2017 

DARBINĖ VEIKLA 

Susitikimo metu  moksleiviai kūrė patarimų rinkinį kaip teikti prašymus 

mokymosi įstaigai uţsienio šalyje projekto dalyvėje. Naudodami pramanytą 

darbo paiešką moksleiviai  paruošė sąrašą būtiniausių dalykų, reikalingų 

pateikiant prašymus studijuoti jų šalyje. Be to,  mokėsi, kaip reikia rašyti 

CV ir motyvacinį laišką darbdaviui pagal atitinkamos šalies reikalavimus. 

Intensyviai dirbdami su kitų šalių atstovais, moksleiviai palygino 

populiariausius universitetus, pragyvenimo galimybes kitoje šalyje ir studijų 

kainas. Vėliau savo sukauptą informaciją sudėję į stendą  pasidalino ja su 

visais projekto dalyviais. Pristatymai buvo filmuojami, kad būtų galima juos 

parodyti nedalyvavusiems projekte ţmonėms.  

Aktualiausia būsimiems studentams medţiaga buvo susisteminta ir 

pateko  į karjeros ir gerosios praktikos vadovą.  
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KULTŪRINĖ VEIKLA 

Moksleiviai turėjo galimybę paţinti saulėtąją Turkiją - lankėsi 

Zonguldako Bülent Ecevit universitete, įspūdinguose Gökgöl urvuose, 

linksmuolio gido dėka atrado ţavingųjų miestelių Amasra ir Safranbolu 

groţį bei anglies kasyklos muziejuje suţinojo daugiau apie Zonguldako 

istoriją ir apie čia išgaunamą anglį.  Nepamirštamas smagiai praleistas laikas 

kartu su kitų šalių atstovais visos viešnagės Turkijoje metu. 
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LIETUVIAI APIE TURKIJĄ  

Dabar, prisiminus tą savaitę, praleistą be šeimos uţ tūkstančių kilometrų, 

bet su be galo šiltais ir svetingais ţmonėmis, uţlieja šilti ir nostalgiški 

prisiminimai. Iš pradţių ilgai dvejojau, nelabai norėjau dalyvauti Erasmus 

mainuose, bet įkalbėjo mama 

ir tai buvo vienas iš geriausių 

nuotykių mano gyvenime, nes 

tokia galimybė pasitaiko tikrai 

retai.  Tos savaitės, praleistos 

Turkijoje, neleidţia pamiršti 

ţmonių ir kartu su jais patirtų 

nuotykių, graţios  gamtos ir 

savitos kultūros. Vienas 

įsimintiniausių dalykų – jų 

vairavimas ir eismas keliuose. 

Mūsų keliuose tikrai nesu-

tiksite ţmonių, kurie dieną 

praleidţia greitkelyje parda-

vinėdami vandenį ir sausai-

nius. Kitas dalykas, labai 

patikęs, buvo maistas. Aš nesu didţiausias maisto gurmanas, gan išrankus, 

bet ten valgiau viską, ką atnešdavo, nes maistas buvo be galo skanus. Šios 

kelionės teko laukti apie dvejus metus ir tas laikas prabėgo gan greitai, o 

dabar galėčiau išlaukti ir dar daugiau metų, kad tik galėčiau pamatyti tuos 

ţmones. 

Dominykas Vencius, 10 a 
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Turkija man davė labai daug. Manau, ne tik pamačiau visiškai kitokią 

Turkiją, kitokią kultūrą, 

ţmones, keliavau pirmą kartą 

be tėvų, bet ir supratau, kad 

visur gerai, bet namie 

geriausia. Turkija tikrai mane 

paliko be ţado, visa gamta 

ten yra tiesiog nuosabi: visos 

tos uolos, namai kalnuose. 

Labiausiai įsiminė miestelis 

Amasra, ten plaukėme laivu 

ir dar pamatėm delfinus. 

Patys ţmonės irgi paliko 

didelį įspūdį, nors turkai yra 

labai neorganizuoti, bet jie 

labai šilti ir dosnūs ţmonės. 

Maistas ten tikrai visiškai 

kitoks, jis privertė mane 

suprasti, kaip aš mėgstu lietuvišką maistą. Visi šie dalykai „patobulino 

poţiūrį“, suvokiau, kiek aš dar nesu mačius, kiek visokių ţmonių, kultūrų ir 

kaip aš viską noriu pamatyt. Todėl labai dţiaugiuos, kad turėjau tokią 

galimybę pamatyti kitokią Turkiją.  

Saukė Kraujutaitytė, 10 c 
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Iš tikrųjų labai keista pagalvoti, jog jau viskas baigėsi, rašau refleksiją 

apie kelionę, kurios laukiau 

beveik dvejus metus. Ji jau 

praėjo. Net keista taip sakyti. 

Trumpai, Erasmus - vienas iš 

geriausių mano gyvenimo įvy-

kių. Savo mokyklai uţ tokią 

galimybę jaučiuosi be galo 

dėkinga. Paskutinis susitikimas 

Turkijoje buvo pats geriausias 

patyrimas gyvenime. Patirti 

nuotykiai, prisiminimai, drau-

gai, kita kultūra, patys šilčiausi 

ţmonės - viskas buvo nuostabu 

ir nepamirštama. Jeigu man kas 

nors būtų pasakęs, kad aš sutiksiu ţmones, kurie gyvens beveik kitame 

pasaulio krašte, ir kad man jie reikš šitiek daug, aš būčiau tiesiog 

nusijuokusi. O dabar tai tiesiog kankina ir negaliu tverti kailyje, kol vėl 

susitiksim. Po šio projekto supratau, kad laikas yra didţiausias ir 

neįveikiamiausias mano gyvenimo priešas. Supratau, kad nemoku gyventi  

šia akimirka.  Supratau, kad dar ilgai mane kankins mintis, kodėl kartais 

ţmones skiria tūkstančiai kilometrų. Tikiuosi, kad dar kaţkada pavyks 

sudalyvauti tokiame projekte, kurio prisiminimai kels šypseną net praėjus 

daugeliui metų... 

Gabrielė Riškutė 
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Norėčiau pradėti tuo, kad niekada negalvojau, kad projektas gali pakeisti 

mano gyvenimą. Ţmonės, kuriuos sutikau, laikas, kurį praleidom visi kartu, 

išliks mano graţiausiuose prisiminimuose dar ilgai.   

Viskas prasidėjo tada,  kai uţpildţiau mokytojos Jovitos duotą anketą. Iš 

pradţių bijojau, bet paraginta mokytojos ir draugų pamaniau, kad man tai 

tikrai puiki galimybė  tobulėti. Patyrus daug nuostabių nuotykių Lietuvoje, 

dar daugiau patirties ir emocijų patyriau Turkijoje. Nuo pat pirmos dienos 

pajutau, kad esu ten, kur noriu būti, kiekviena  akimirka buvo nauja 

gyvenimo pamoka. Tiesiog norėdavau sustabdyti laiką, nors trumpam  ir 

slapta vis pagalvodavau - nenoriu, kad ši akimirka baigtųsi. Dalyvaudama  

projekte ne tik susiradau gerų draugų, patyriau daug emocijų ir pamačiau 

nuostabią gamtą, bet susipaţinau su turkų švietimo sistema. Sugebėjau 

įveikti  baimę kalbėdama angliškai.  Aš iš tiesų esu labai dėkinga 

mokytojoms, kurios suteikė galimybę dalyvauti, tėvams, kurie išleido ir 

pasitikėjo. Man tai buvo tikrai labai didelis nuotykis, kurio tikrai nepamiršiu 

niekada. Galbūt kartojuosi, bet  iš tiesų labai sunku perteikti tai, ką jaučiu. 

Tiesiog ţodţiais neįmanoma paaiškinti, ką patyrėme ten. Tai buvo daugiau 

nei nuostabu. Deja, visi geri dalykai, kad ir kaip būtų gaila, greitai bagiasi. 

Tad baigdama noriu pasakyti, kad šis projektas suţadino mano norą keliauti, 

sutikau daug nuostabių asmenybių, paţinau kitokią kultūrą. Tiesiog 

norėčiau pasakyt ačiū visiems. 

Greta Leliūgaitė 

 

Vizitas Turkijoje davė man labai daug. Visų pirma aš tapau drąsesnė. 

Bendravau su ţmonėmis be jokio gėdos jausmo ar drovumo. Taip pat 

patobulinau anglų kalbos ţinias, 

nes visą laiką teko kalbėti šia 

kalba. Tai padėjo man suprasti, 

kokią svarbą anglų kalba turi 

šiais laikais. Suţinojau daug 

naujo ir apie kitą, man beveik 

neţinomą, kultūrą. Buvo labai 

įdomu pamatyti iš arti turkų 

kasdieninį gyvenimą. Šiame pro-

jekte supratau, kokie turkai yra 

mieli ir draugiški. Aš pamačiau, 

kaip šiltai jie bendrauja vienas su 

kitu ir rūpinasi svečiu. Aš 

supratau, kad turiu daryti viską, 
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kad būčiau tokia kaip jie. Supratau, kad kiekvieną dalyką savo gyvenime 

noriu daryti su tokia pat aista, kokią mačiau jų akyse.  

Taip pat išvydau daug nepakartojamų vaizdų. Visa jų gamta labai 

egzotiška. Įsimylėjau kiekvieną miestą, kuriame buvome. Ragavome ir 

visiškai kitokį maistą. Jis nebuvo toks skanus, kaip pagamintas Lietuvoje, 

tačiau tai buvo gera patirtis. Suţinojau, ką jie valgo, kas jiems patinka, 

kokie jų nacionaliniai patiekalai. Taigi, viską apibendrindama noriu 

pasakyti, jog labai dţiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti šiame 

projekte, nes sutikau daug naujų ţmonių ir daug ko išmokau. Tikiuosi 

kiekvienas kaţkada gaus tokią galimybę patirti tą, ką patyriau aš. 

Grytė Leonavičiūtė 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  Turkija - šalis, kurioje vyrauja chaosas. Štai toks įvaizdis susidaro 

vakariečiui atkeliavus į šį kraštą.  Ţmonės nesilaiko kelių eismo taisyklių, 

jaunimas yra nevarţomas tėvų ir t. t.  Nepaisant to, kad šalyje vyksta 

konfliktas dėl prezidento, ţmonės vis tiek sugeba šypsotis, dţiaugtis ir 

visada padėti nepaţįstamiems. Niekada negalima vertinti kultūros, socialinio 
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luomo ar grupės ţmonių pagal jų išvaizdą. Štai ko išmokau šioje kelionėje. 

Jaunimo grupelė, mėgstanti panaktinėti ir linksmintis, per savaitę tapo man 

artimais ţmonėmis. Atsidavimas, aukojimasis bei daugybė kitų vertybių, 

kuriomis nepasiţymi daţnas šių laikų europietis, sustiprino tarpusavio ryšius 

tarp visiškai skirtingų grupelių.  

Nors anglų kalbos įgūdţiai nebuvo tobuli, kuo puikiausiai bendravome 

tarpusavyje. Per savaitę taip susidraugavome, kad atrodė esame paţįstami 

kelerius metus. Visą likusį gyvenimą, prisimindamas ţmones,  pokalbius 

viduryje nakties su grupele paţįstamųjų, šypsosiuos. Nuoširdţiai tikiuos ir 

stengsiuos, jog ši kelionė nebūtų paskutinė. 

         Kelionėje supratau, kad religija, kultūra, auklėjimas, tautybė neturi 

įtakos  draugystei. Dţiaugiuosi suţinojęs apie kitos šalies švietimo sistemą, 

darbo bei gyvenimo Turkijoje sąlygas ir galimybes.  Dėkoju uţ galimybę 

paţinti kitą kultūrą, jos ţmones ir patį save.   

Justas Paškevičius 

 

Visų pirma, reikėtų pabrėţti, kad tai buvo ne tik mano pirmoji kelionė su 

mainų programa, bet apskritai pirmoji kelionė į šilto klimato ir visiškai 

kitokios kultūros šalį. Tikrai nenusivyliau sumaniusi dalyvauti Erasmus 

projekte – tai buvo viena iš įstabiausių 

patirčių mano gyvenime. Kaip minėjau, 

pamačiau visiškai kitokią kultūrą, ţmonių 

tradicijas, kitokią gamtą bei kasdienybę. 

Niekad negalvojau, kad ţmonės gali būti 

tokie svetingi, kokie yra turkai! Niekad 

negalvojau, kad vestuvines fotosesijas 

šioje šalyje rengia kelias dienas ar net 

savaites prieš tikrąją ceremonijos dieną! O 

ką ir bekalbėti apie įspūdingą kraštovaizdį 

Zonguldake ar Amasroje! Viskas atrodo 

tarsi kokioje pasakoje. Be 

naujos kultūros paţinimo, 

susipaţinau su nemaţai kitų 

įdomių asmenybių, su 

kuriomis kalbėdama tobulinau 

ne tik anglų, bet netgi rusų 

kalbos įgūdţius, galėjau disku-

tuoti pačiomis įvairiausiomis 
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temomis – aptarėme netgi netolerancijos kitokio tikėjimo, rasės ar kultūros 

ţmogui bei pasaulyje vykstančių beprasmybių klausimus. Na, o juk ryšiai 

(ypač tvirti) su ţmonėmis iš įvairiausių pasaulio kampelių yra viena iš 

būtinybių! Vėl pratęsiant kalbą apie turkų svetingumą – savo priimančios 

šeimos namuose jaučiausi turbūt netgi laukiamesnė negu tikruosiuose 

namuose Lietuvoje. Kas mane iš tiesų nustebino – jaučiausi ypač 

globojama. Visa tai šiam projektui suteikė ar daugiau šiltumo. Tikrai 

nesigailiu čia dalyvavusi ir manau, jog kiekvienam tai yra viena iš 

būtiniausių gyvenimo patirčių!  

Martyna Vilutytė 
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Projekto fundamentalioji idėja grindţiama šioulaikinėmis diskusijomis 

apie kvalifikuotų darbuotojų trūkumą  bei jaunimo bedarbystę (2020 

Europoje  75% iš 20-64 metų amţiaus ţmonių tikėtina taps bedarbiais). 

Daug jaunų ţmonių nesirenka specialybių, kurios  būtų reikalingos jų šalyje, 

manydami, kad laisvas specialistų judėjimas Europos Sąjungoje gali tai 

išspręsti . Deja, judėjimo laisvę  pristabdo jaunų ţmonių baimės. Vienos ar 

kitos šalies darbo rinkos paţinimas sušvelnina išankstinį nusistatymą apie 

įmones ir universitetus uţsienyje.  Kad efektyviai sumaţintų kvalifikuotų 

darbuotojų trūkumą, projekto dalyviai  kviečiami ir skatinami pabaigti  

studijas toje  šalyje , kurioje ketina dirbti ateityje. Tai  sumaţintų 

integracijos problemas. Šiuo metu studijos uţsienyje pateisinamos dėl 

didelio jaunimo bedarbystės lygio kai kuriose projekte  dalyvaujančiose 

šalyse  ir suteikia jaunimui palankią ateities karjeros  viziją.  

 


