
Erasmus+ projektas HELP. Pilna įspūdžių savaitė „Romuvos“ gimnazijoje 

   Spalio 15 – 22 dienomis gimnazijoje vyko tarptautinio Erasmus+ Jaunimo mainų projekto „Health and 

Ecology: Less Pollution (HELP)“ dalyvių susitikimas. Į Šiaulius atvyko  po 7 mokinius ir 2 mokytojus iš 

Gausdal Pierre Coubertin mokyklos (Norvegija), Menntaskolinn á Trollaskaga mokyklos (Islandija), 

Asociación para la Participación, Oportunidad y Desarrollo, APOD (Ispanija). Projekte dalyvavo ir 14 

mokinių iš Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos. Šio Erasmus+ projekto turinys -  įvairūs ekologijos, aplinkos 

užterštumo, antrinių žaliavų panaudojimo ir sveikos gyvensenos aspektai. Projekto susitikimo Šiauliuose 

tema – aplinkos užterštumas.  

   Kvietimas „Bendraukime ir bendradarbiaukime tarptautiniame konstekste jaunimui ir visai žmonijai 

aktualiomis globalinėmis temomis“ tiksliausiai apibūdina šio tarptautinio Jaunimo mainų projekto susitikimą 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje. 36 paaugliai ir 8 mokytojai iš 4 šalių dalijosi aktualia informacija, susijusia 

su oro, vandens užterštumu, triukšmo bei antrinių žaliavų mažinimu. 7 projektinių veiklų dienų laikotarpis 

prabėgo lyg ir nepastebimai, tačiau tai, kiek ir ko nuveikta, pamatyta, aptarta, stebina ir džiugina visus 

projekto dalyvius. Pirmomis susitikimo dienomis daug dėmesio skirta pačios Erasmus + programos 

pristatymui, šio projekto uždaviniams ir veiklai aptarti. Keturių šalių projekto dalyviai pristatė svarbiausius 

užterštumo savo mieste/šalyje aspektus, didžiausias problemas ir priežastis. Po įdomių diskusijų ir 

sprendimų ieškojimų dalyviams buvo pasiūlytos praktinės veiklos bei išvykos. Visa projekto dalyvių grupė 

apsilankė Šiaulių miesto savivaldybėje, kur miesto meras A. Visockas svečiams iš užsienio papasakojo apie 

Šiaulių miestą, dalijosi įspūdžiais ir kalbėjosi apie jaunų žmonių iniciatyvų svarbą tiek kiekvieno miesto, 

tiek kiekvienos šalies gyvenime. Susipažinti su Šiaulių miesto lankytinomis vietomis ir simboliais svečiai iš 

Islandijos, Norvegijos ir Ispanijos buvo kviečiami netradiciniu būdu. Dalyvaudami žaidime „Miesto ralis“, 

mokiniai turėjo įsiamžinti įspūdingose simuliacijose bei fotosesijose. Praktinius oro užterštumo ir triukšmo 

matavimus padėjo organizuoti ir atlikti Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos vedėjas Robertas 

Klimas. Pamatyti, kaip atrodo matavimo prietaisai, patiems teisingai atlikti matavimus, suvesti duomenis, 

apskaičiuoti reikšmes, paruošti lyginamąją analizę - tai praktinė veikla, kuri projekto dalyviams tapo 

ypatinga patirtimi.  ‚Romuvos“ gimnazijos gamtos mokslų laboratorijoje mokiniai atliko bulvės, svogūno ir 

geriamo vandens tyrimus, kurių rezultatai leido palyginti nitratų kiekį minėtose daržovėse ir vandenyje iš 4 

skirtingų šalių.  Gauti duomenis privertė projekto dalyvius susimąstyti apie tai, kokius produktus  vartojame 

ir kaip tai veikia mūsų sveikatą. Paskutinėmis projektinio susitikimo dienomis projekto dalyviai lankėsi 

Klaipėdos jūrų muziejuje, delfinariume, stebėjo delfinų treniruotę. Neišdildomą įspūdį paliko apsilankymas 

Nidoje, kurios unikali gamta ir ramybė labai aiškiai kontrastuoja su didmiesčių oro tarša ir triukšmu. Pajūrio 

regioninio parko informacinio centro direktorius D. Nicius įdomiai pristatė pajūrio regiono ekosistemą, 

papasakojo apie jos svarbą ir ypatumus. Ekologiškame E. Stonio ūkyje prjekto dalyviai ne tik degustavo ten 

gaminamus ekologiškus pieno produktus, bet ir patys gamino įvairius patiekalus. Viena paskutinių projekto 

veiklų - filmo „Globali audra“ peržiūra kino teatre. Filmo epiloge nuskambėjo su projekto tema glaudžiai 

susijusi mintis – kad išsaugotume žemę, turime veikti visi kartu. 

   Nors projektinės veiklos vyko tik 7 dienas, projekto dalyviai spėjo užmegzti tvirtus draugystės ryšius. 

Išsiskirdami jie negailėjo šiltų žodžių vieni kitiems, ir šio projektinio susitikimo organizatoriams: 

„Romuvos“ gimnazijos direktoriui V. Giedraičiui, mokytojams, mokiniams, mokinių, apgyvendinusių 

užsieniečius, šeimoms. Tiek mokiniai, tiek mokytojai iš Islandijos, Ispanijos, Norvegijos džiaugėsi ir dėkojo 

už svetingumą, įdomias veiklas bei suteiktą galimybę susipažinti su Lietuva ir jos žmonėmis.  Belieka 

tikėtis, kad šis Erasmus+ projekto HELP susitikimas Lietuvoje ne tik patobulino mokinių bendravimo, 

kultūrinio sąmoningumo, komandinio darbo, kūrybiškumo, problemų sprendimo įgūdžiu, bet ir suteikė 

naudingos patirties, praplėtė draugų ir bedraminčių iš užsienio šalių ratą, paskatino dar labiau domėtis 

globaliomis temomis bei tapti atsakingesniais vartotojais. 

E. Kazlauskienė 


