
Tarptautinio Erasmus  + projekto HELP dalyvių susitikimas Tenerifėje 

 

     Rugsėjo 23-30 dienomis Tenerifės Puerto de la Cruz mieste 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), Gausdal Pierre Coubertin mokyklos (Norvegija) 

bei Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos. Projekte dalyvavo ir 14 mokinių iš Asociación 

para la Participación, Oportunidad y Desarrollo, APOD (Ispanija). Šio Erasmus+ 

projekto turinys - įvairūs ekologijos, aplinkos užterštumo, antrinių žaliavų 

panaudojimo ir sveikos gyvensenos klausimai. Projekto susitikimo Tenerifėje tema – 

rūšiavimas.  

     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 šiukšlių perdirbimu, rūšiavimu bei 

antrinių žaliavų panaudojimu. 7 projektinių veiklų dienų metu dalyviai įvairiai ir 

unikaliai dalinosi savo žiniomis apie atliekų rūšiavimą ir aplinkosaugą. Keturių šalių 

dalyviai pristatė savo šalies šiukšlių perdirbimo sistemas, aptarė jų privalumus ir 

trūkumus, teikė savo pasiūlymus. Aptarę teorinę projekto dalį dalyviai atliko 

praktines užduotis. Įvairių šalių moksleiviai su Puerto de la Cruz miestu susipažino 

unikaliu būdu – atlikdami vietinių gyventojų apklausą apie rūšiavimą. Gyventojų 

mintys paragino projekto dalyvius susimąstyti apie Tenerifės gyventojų požiūrį į 

gamtą ir rūšiavimą Tenerifėje, Ispanijoje ir Europoje ir kokį poveikį gamtai tai gali 

padaryti. Kultūrinės kelionės metu aplankytas sąvartynas dalyviams padėjo geriau 

suprasti šiukšlių perdirbimo sistemų darbą. Projekto dalyviai, lankydamiesi 

nuostabiame ,,El Teide“ nacionaliniame parke, dar kartą įsitikino, kad gamtos grožis 

ypatingai  veikia žmogų. Tiesa, Tenerifėje susirinkę projekto dalyviai ne tik sprendė 

globalias problemas, bet ir įgijo daugiau žinių apie kitų šalių papročius, kultūrą.  

Įdomus ir smagus buvo savo šalies kultūros pristatymas bei tradicinių patiekalų 

ragavimas. 

     Šis   Erasmus + projekto   HELP   susitikimas  Tenerifėje 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. 


