
 

Erasmus+ projekto „CHerisH“ dalyvių susitikimas Gdanske 

2022 m. birželio 6-10 d. 

 Birželio 6-10 dienomis mūsų gimnazijos komanda dalyvavo trečiame ir jau paskutiniame 

tarptautinio Erasmus+ projekto „CherisH: branginame kultūros ir istorijos paveldą“ partnerių susitikime 

Gdanske, Lenkijoje. Gimnazijai atstovavo technologijų mokytoja Vaiva Kazlauskaitė bei projekto koordinatorė 

gimnazijoje, anglų kalbos mokytoja Nida Budreikienė, taip pat mokiniai Barbora Vėtė (Ic), Paula Sliževskytė 

(Iu), Augustas Palavinskas (Ib) ir Dominyka Juknaitė (IIIb). Pasiruošti vizitui padėjo istorijos mokytojas 

Mindaugas Olbutas. „OLPI“ mokykloje Gdanske projekto veiklas vykdė mokytojai ir mokiniai iš Čekijos, 

Lenkijos, Bulgarijos, Kroatijos bei mūsų gimnazijos. 

 Pirmadienį susitikimo svečius pasveikino priimančios gimnazijos direktorius, vėliau projekto 

dalyviai susipažino vieni su kitais, apžiūrėjo gimnaziją. Taip pat dalyvavome pamokoje apie 

nepriklausomybės kovas Lenkijoje 1950 – 1990 metais, mokiniai pristatė savo paruoštą medžiagą apie 

komunistinių rėžimų pabaigą savo šalyse. Pirmąją dieną užbaigėme prie draugystės laužo mokyklos kieme. 

Antradienį vykome į ekskursiją Gdansko senamiestyje, aplankėme sovietinio laikotarpio žaislų muziejų bei 

plaukėme laivu iki Westerplatte, kur Lenkijoje prasidėjo II-as Pasaulinis karas. Trečiadienį įspūdžių sėmėmės 

kryžiuočių ordino pilyje Malborke. Ketvirtadienį apsilankėme Solidarumo muziejaus ekspozicijoje bei trumpo 

pokalbio susitikome su pačiu Lechu Walęnsa. Popiet grįžę į mokyklą, linksminomės 1980-ųjų stiliaus 

vakarėlyje: puošėmės šio laikotarpio drabužiais, fotografavomės profesionalioje fotostudijoje, šokome pagal 

1980-ųjų muziką. Penktadienį žiūrėjome projekte dalyvaujančių mokinių sukurtus filmus apie nagrinėjamo 

laikotarpio buities daiktus bei interviu su istorinių įvykių amžininkais: mokytojai, tėvai, seneliai ir praeiviai 

mūsų miestų gatvėse ir parkuose pasakojo savo prisiminimus apie gyvenimą sovietiniu laikotarpiu. Galiausiai 

buvo išdalinti susitikimo dalyvio pažymėjimai mokiniams bei mokytojams. 

 Grįžę namo po kelionės surengėme baigiamąjį mūsų gimnazijos mokinių ir mokytojų 

komandos susitikimą, kuriame aptarėme bei įvertinome savo patirtį per dvejus projekto metus. Džiaugiamės 

išplėtę bei pagilinę savo žinias apie komunistinius rėžimus Europoje, apie bendradarbiaujančių šalių istorijų 

bei kultūrą apskritai, patobulinę IT ir anglų kalbos įgūdžius, užmezgę daug naujų asmeninių bei profesinių 

draugysčių. Iki kitų susitikimų ateities projektuose! 

 Visą projekte sukurtą medžiagą (laiko juostas, filmus, pamokų medžiagą bei užduotis, 

susitikimų informaciją ir kt.) galima pasižiūrėti oficialiame projekto puslapyje internete – 

https://cherish.bakalka.cz/outputs  . 
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