
Projekto dalyvių mintys apie šį tarptautinį projektą: 

     Elazige susipažinome su nacionaline Turkijos virtuve, kuri nustebino savo įvairumu, 

patiekalų gausa, jų skoniu, išmokome šokti pagal turkiškos muzikos ritmus bei tarti turkiškas 

frazes, stebėjome azijietiško gyvenimo tėkmę ir patys paragavome to skonio. Stulbino ir 

kasdien matomi reginiai: tulpės, augančios pakelėse bei greitkelių skiriamosiose juostose, ypač 

prižiūrimi medžiai, fontanai, dirbtiniai kanalai bei kriokliai gatvių šaligatviuose, įdomiai 

suprojektuoti pastatai. Rojaus įspūdį sukurti padėjo miestą supantys kalnai, matomi iš bet 

kurios vietos, o naktį viskas virsdavo svaiginančiu spalvų žaismu. 

     Tačiau ypač maloniai nustebino žmonių nuoširdumas, atvirumas, šypsenos, paslaugumas ir 

rūpestis bet kurią akimirką. Jautėmės ypač saugūs ir globojami. Kelionės metu sugriuvo kone 

visi stereotipai apie kitas kultūras ir iš tiesų pajutome, kad mes visi turime daug bendro ir esame 

to paties pasaulio gyventojai, kurie gali kartu džiaugtis, svajoti ir susiduria su panašiais 

sunkumais bei problemomis. Tapo aišku, kad, tik padedami vieni kitiems, atsisakę asmeninių 

įgeidžių bei išankstinių nuostatų, plačiai atvėrę širdį naujiems įspūdžiams, potyriams ir 

išgyvenimams, galime kurti geresnį pasaulį, nutiesti gražų kelią ateities kartoms ir sukurti 

nuostabią šviesią ateitį... 

Arnas Diktanas, 3a 

 

    Galėčiau pasakoti valandų valandas apie nuostabią Turkijos gamtą, fantastišką vaizdą pro 

lėktuvo langą, tradicinį maistą, architektūrą ar kultūrą. Tačiau svarbiausia - žmonės, kuriuos 

sutikau. Niekada negalvojau, jog žmonės gali tiek daug reikšti ir būti tokie svarbūs, jog 

pabendravusi su jais vieną savaitę, nebenorėsiu skirtis, išvykti, grįžti į realybę.  

    ,,How are you?“(liet. Kaip tu?), ,,Are you bored“(liet. Ar tau nuobodu?) – tai frazės, kurios 

skambėjo nuo pat pirmos kelionės dienos. Projektinių veiklų organizatoriai, Turkijos 

moksleiviai, stengėsi, kad tik viskas būtų gerai, jaustumėmės sotūs, laimingi bei pailsėję. Tokio 

šiltumo ir rūpestingumo niekada nebuvau patyrusi Lietuvoje. Diena po dienos mus skyrusios 

nematomos sienos nyko ir  tapome viena didele laimingų jaunų žmonių grupe, kuri buvo 

pasiruošusi nuversti kalnus. Gaila tik, kad tam pritrūko laiko...  

     Nenuostabu, kad išvykstant namo upeliais tekėjo ašaros ir buvo skaudu išsiskirti, nes per 

savaitę patyrėme per daug nuostabių akimirkų: kartu keliavome po Turkiją, ėjome apsipirkti, 

dainavome karaokę, šokome, gaminome nacionalinius valgius ir linksmai leidome vakarus 

bendraudami prie arbatos puodelio. Dar dabar prisimenu visų žmonių veidus – linksmus, 

besišypsančius, spinduliuojančius džiaugsmą. Tų veidų aš niekada nepamiršiu. Ugur, Okan, 

Nasrullah, Omer, Aybike, Harun, Max, Deniz, Beyza – tai vardai žmonių, kurie įstrigo mano 

galvoje. Kartais pagalvoju, jog man prireikė nuvykti tūkstančius kilometrų nuo Lietuvos, kad 

pradėčiau vertinti draugystę. Kai žinai, kad tai paskutinis susitikimas su žmogumi, kurio 

daugiau nepamatysi, supranti, jog tau labai pasisekė, jog šį žmogų sutikai, turėjai galimybę su 

juo pabendrauti. Draugai - didžiausias mūsų turtas, kuris širdy išlieka per amžius. 

     Dabar telefono ekranas mirga nuo žinučių. Tik šįkart frazės ,,How are you“(liet. ,,Kaip tu?“) 

ar ,,I miss you“(liet. „Aš ilgiuosi tavęs“) graudina labiau negu bet kada. Esu dėkinga šiam 

projektui už galimybę pamatyti pasaulį ir susitikti naujų draugų. Tai stebuklas, kuris 

prašviesino mano gyvenimą. Ačiū... 

Goda Miltinytė, 2e 



Labai džiaugiuosi turėjęs galimybę dalyvauti šiame projekte. Niekada netikėjau, kad jauni 

žmonės iš tokių skirtingų šalių kaip Turkija, Lietuva, Rumunija, Lenkija ir Ispanija gali šiltai 

bendrauti, kartu žaisti krepšinį ar futbolą, draugiškai gaminti nacionalinius patiekalus, šokti, 

dainuoti ir kitaip linksmintis. Nesvarbu, kad esame skirtingų kultūrų atstovai, bet galime kartu 

dirbti, linksmintis ir svajoti apie ateitį. Projekto metu patirti įspūdžiai ilgam išliks mano 

atmintyje ir širdyje. 

Žilvinas Nemeika, 4a 

 

Šis projektas paliko neišdildomą įspūdį. Projekto dalyviai buvo iš skirtingų šalių, auge 

skirtingose kultūrose, tačiau bendri pomėgiai ir panašios mintys lydėjo mus viso projekto metu. 

Labiausiai įsiminė turkų (ne tik projekto dalyvių) nuoširdumas ir darbštumas. Galbūt ne visi 

galėjo laisvai kalbėti anglų kalba, tačiau kiekvienas stengėsi išsakyti savo mintis. Buvo smagu 

stebėti, kaip kūno kultūros mokytojas, beveik visiškai nemokėjęs anglų kalbos, aktyviai 

stengėsi išreikšti savo mintis žodynėlio ir mimikų pagalba. Taip pat įsiminė mokinių požiūris į 

mokslus, nes beveik kievienas iš jų su savimi nešiojosi skirtingų dalykų pratybas, kad atradus 

laisvą minutę galėtų išspręsti keletą uždavinių. Pamatęs tokį požiūrį į mokslus, ir pats labiau 

nori mokytis. Šis projektas davė man nepamirštamų draugų, pasitikėjimo savimi ir įkvėpė siekti 

savų tikslų. 

Bogdanas Poletajevas, 3a 

 

Aplankyti Turkiją gali kiekvienas, tačiau esu įsitikinusi, jog ne visių, sugrįžusių iš tos šalies,  

įspūdžiai  vienodi. Aš Turkijoje lankiausi projekto metu ir tos savaitės niekada nepamiršiu. 

Žinoma, buvo sunku prisitaikyti prie aštrios turkiškos virtuvės, nuolatinio arbatėlių gėrimo 

arbatėlių bei labai  nuoširdaus ir malonaus bendravimo. Ar aš tikrai Turkijoje? Šis klausimas 

skambėjo mano galvoje ne vieną kartą. Būtent ten aš susipažinau su pačiais nuoširdžiausiais ir 

nuostabiausiais žmonėmis, kuriuos palikti buvo labai sunku. Esu labai dėkinga šio projekto 

organizatoriams bei savo mokyklai, kad suteikė galimybę patirti tiek daug įspūdžių, kurie visam 

laikui sugriovė neigiamus stereotipus bei paliko neįkainuojamus įspūdžius. 

Mingailė Striaukaitė, 2e 


