Tarptautinio Erasmus+ projekto HELP dalyvių susitikimas Norvegijoje
Balandžio 7-15 dienomis Norvegijos Gausdal miestelyje įvyko tarptautinio Erasmus+
Jaunimo mainų projekto „Health and Ecology: Less Pollution (HELP)“ dalyvių susitikimas, į
kurį atvyko po 7 mokinius ir 2 mokytojus iš Menntaskolinn á Trollaskaga mokyklos
(Islandija), Asociación para la Participación, Oportunidad y Desarrollo, APOD (Ispanija) bei
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos. Projekte dalyvavo ir 14 mokinių iš Gausdal Pierre Coubertin
mokyklos (Norvegija). Šio Erasmus+ projekto turinys - įvairūs ekologijos, aplinkos
užterštumo, antrinių žaliavų panaudojimo ir sveikos gyvensenos aspektai. Projekto
susitikimo Norvegijoje tema – ekologiški maisto produktai.
Kvietimas „Bendraukime ir bendradarbiaukime tarptautiniame kontekste jaunimui ir visai
žmonijai aktualiomis globalinėmis temomis“ tiksliausiai apibūdina šio tarptautinio Jaunimo
mainų projekto susitikimą. 36 paaugliai ir 8 mokytojai iš 4 šalių dalijosi aktualia informacija,
susijusia su ekologiškų maisto produktų gamyba, prekyba bei vartojimu. 7 projektinių veiklų
dienų laikotarpis prabėgo lyg ir nepastebimai, tačiau tai, kiek ir ko nuveikta, pamatyta,
aptarta, stebina ir džiugina visus projekto dalyvius. Keturių šalių projekto dalyviai pristatė
ekologiškų maisto produktų gamybos bei vartojimo savo mieste/šalyje aspektus, didžiausias
problemas ir jų priežastis. Po įdomių diskusijų ir sprendimų ieškojimų dalyviams buvo
pasiūlytos praktinės veiklos bei išvykos. Susipažinti su Lilehamerio lankytinomis vietomis ir
simboliais Islandijos, Lietuvos ir Ispanijos moksleiviai buvo kviečiami netradiciniu būdu.
Dalyvaudami žaidime „Photo Quiz“, mokiniai turėjo įsiamžinti įvairiose simuliacijose bei
fotosesijose. Paskaita apie ekologiškų/neekologiškų maisto produktų gamybą, tam
naudojamus išteklius privertė projekto dalyvius susimąstyti apie tai, kokius produktus
vartojame ir kaip tai veikia mūsų ekosistemą. Paskutinėmis projektinio susitikimo dienomis
projekto dalyviai lankėsi gyvūnų ūkyje, stebėjo įvairių gyvūnų laikymo sąlygas, turėjo
galimybę juos pamaitinti. Neišdildomą įspūdį visiems paliko unikali Norvegijos gamta, kuria
projekto dalyviai grožėjosi snieguotomis kalnų vietovėmis važinėdami šunų kinkiniais. Dar
viena praktinė veikla, kuria dalyviai pristatė kultūrinį savo šalies aspektą, buvo tradicinio
patiekalo gaminimas mokykloje bei skirtingų šalių valgių ragavimas.
Šis Erasmus+ projekto HELP susitikimas Norvegijoje ne tik patobulino mokinių
bendravimo, kultūrinio sąmoningumo, komandinio darbo, kūrybiškumo, problemų
sprendimo įgūdžius, bet ir suteikė naudingos patirties, praplėtė draugų ir bendraminčių iš
užsienio šalių ratą, paskatino dar labiau domėtis globaliomis temomis bei tapti
atsakingesniais vartotojais.
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