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Sveiki, 

siekiantys nuolat mokytis, atrasti 
ir panerti į vis naujus žinių klodus. 

Švietimo mainų paramos fondas 
(Fondas) kasmet tūkstančiams 
moksleivių, mokytojų, studentų, 
dėstytojų ir kitiems norintiems 
tobulėti atveria vartus į platesnį 
pažinimo pasaulį bei suteikia 
galimybę plėsti savo asmeninį ir 
profesinį akiratį užsienio šalyse. 

Per ketverius Fondo gyvavimo 
metus įvairiose programose ir 
veiklose dalyvavo asmenys ir 
institucijos iš visos Lietuvos.

Tačiau kiek dar yra dvejojančių, 
nepasiryžusių ar net nežinančių 
apie įvairias galimybes? Būtent 
jiems ir adresuojame šį leidinį bei 
kviečiame susipažinti su įdomiais 
projektų dalyvių asmeniniais  ir 
profesiniais atradimais, kitais 
įspūdžiais, kuriuos jie patyrė daly- 
vaudami įvairiose tarptautinėse 
švietimo programose.

Šios istorijos padės suprasti, ką 
projektų dalyviai veikė užsienyje, 
kokių žinių pasisėmę, kaip pasikeitę 
ar iš naujo atradę save, sugrįžo į 
Lietuvą. Galbūt bent vienas šio 
leidinio herojus yra panašus į Jus, 
šiuo metu svarstantį apie tobulėjimo 
perspektyvas kitoje šalyje.

Tikimės, kad nuoširdžiai 
ir originaliai projekto dalyvių 
papasakotos istorijos įkvėps 
Jus ilgai nesvarstyti ir pasiryžti 
dalyvauti konkrečioje veikloje. 
Tuomet teliks pasidomėti Fondo 
administruojamomis veiklomis, 
išsiaiškinti galimybes ir pirmyn 
– tobulėti! 

 

ŠVIETIMO MAINŲ
PARAMOS FONDAS

�



Galbūt dabar jūs jaukiai įsitaisę 
virtuvėje geriate arbatą ar žiūrite 
seną gerą filmą ir  tarptautiškumas 
jums nė motais. Išties juk mes gy-
vename Lietuvoje – savo gimtinėje 
–  ir dažnas nelaikome savęs kos-
mopolitu. Mums patinka visa, kas 
lietuviška, –  gamta,  duona,  žmonės 
irgi  savi,  iš pusės žodžio supran-
tami. Be to, tarptautiškumo sąvoka 
dažnai atrodo toli už kasdienybės  
horizontų...

Bet pažvelkime atidžiau. Štai 
mano kaimynas iš trečio aukšto 
– libanietis, studijuojantis Lietu-
voje, o draugės draugė šį rudenį 
išvyko į Portugaliją mokytis pagal 
švietimo mainų programą. Žinoma, 
būtų apmaudu, jei tarptautiškumą 
suvoktume tik kaip geografinį 
mobilumą...

EIMUTĖ KRIPIENĖ

Vilniaus Žėručio pradinė mokykla
Comenius daugiašalės mokyklų partne- 

rystės veikla 

KĄ AŠ IŠ TIESŲ MANAU APIE 
TARPTAUTIŠKUMĄ

Vykdamas į svečią šalį, dažnai  
tikiesi patirti kažką ypatingo. 
O nuvykęs sutinki paprastus ir 
nuoširdžius žmones kaip ir Lietuvo-
je. Aplankai neprestižines, ,,gyvas“ 
mokyklas, pabuvoji klasėse, kurių 
sienų dažai atsilupę kaip ir tavojoje. 
Bendrauji su kolegomis škotais ar 
suomiais, kurie, pasirodo, sprendžia 
labai panašias pedagogines proble-
mas kaip ir tu. Taip pat susipažįsti su 
vaikais, kurie kalba, šoka ir dainuoja 
kitaip, bet juokiasi ir žaidžia taip pat 
kaip ir tavo mokiniai. Juk žmogaus 
širdis visur vienoda...

Tada ir suvoki, kad patyrei 
kažką ypatingo – supratai, kad 
tarptautiškumas yra atvirumas, 
kūrybingumas, drąsa dalintis tuo, 
kas esi, kuo gyveni. Gera žinoti, 
kad Italijoje ar Čekijoje yra tavo 
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bendraminčių, su kuriais įdomu ir 
vertinga veikti  kartu, mokytis vie-
nam iš kito.

 
Jei jums kartą pavyko išgyventi 

tokį tarptautiškumo jausmą  – tai 
kaip toje reklamoje – ,,kartą  
paragavęs, negali sustot...“. Klau-    
siate kodėl? 

Jurga Ivanauskaitė knygoje 
,,Kelionių alchemija‘‘ rašė, jog 
,,kelionė – tarsi alcheminis virsmas, 
kai, išoriniams įspūdžiams susiliejus 
su vidine patirtimi, gimsta visiškai 
naujas darinys, kurį galima pavadin-
ti ir Filosofiniu akmeniu, ir Jaunystės 
eliksyru, ir Auksiniu sielos vaiku“. 
Kelionė ir tarptautiškumas – vie- 
nos motinos vaikai. Juk keliaujant 
ir bendraujant plečiasi kultūrinė ir 
dalykinė patirtis, stiprėja užsienio 
kalbos įgūdžiai, didėja tarpusavio 
kultūrinis supratimas.

 

Manau, kad tarptautiškumas 
– galimybė atrasti savyje daugiau 
tolerancijos, patirties, supratimo, 
įvairesnių spalvų. Šito  visiems 
nuoširdžiausiai ir linkiu. 
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Klišės, stereotipai, etiketės yra 
stipriai įsišakniję mūsų gyvenime 
ir dažnai jį nuodija.  Koks būtų 
nuobodus mūsų pasaulis, jei jame 
gyventų tik viena rasė, visi būtų 
sukirpti pagal vieną modelį. Tik 
susipažindami su nuostabia pa-
saulio įvairove, jo tautų kultūriniais  
skirtumais ir panašumais, legen- 
domis ir tradicijomis, kitų žmonių 
gyvenimo būdu, mes galime išrauti 
tuos stereotipus it dilgėles iš savo 
sąmonės ir taip praplėsti savo 
akiratį, tapti emociškai ir intelek-  
tualiai turtingesniais.

 
To siekėme 200�-2007 metais 

vykdydami bendrą dvišalį projektą 
„Per unikalumą į geresnį supratimą“  
pagal Comenius programą su 
savo partneriais iš Rumunijos „Ion        
Borcea“ (Buhushi) technologinės 
gimnazijos. Planuodami šį projektą, 
mes išmintingai nusprendėme, kad 
geriausias kelias į visų širdis yra 
per bendrą darbą ir... per skrandį. 
Todėl, tiek 200� metais, kai rumunų 

LAIMA PACEVIČIENĖ

Alantos technologijos ir verslo mokykla
Comenius dvišalės mokyklų partnerystės 

veikla

ŠALIN 
STEREOTIPUS

moksleiviai ir mokytojai buvo atvykę 
pas mus, tiek  2007 metais, kai mes 
buvome Rumunijoje, dirbome, 
pasidalinę į kelias grupeles:  siu-
vome, nėrėme, mezgėme, dirbome 
medžio darbus ir... gaminome 
įvairiausius nacionalinių virtuvių 
patiekalus. Vykdami į Rumuniją, vis 
dėlto dar nebuvome atsikratę kai 
kurių stereotipų:

 gerai nemokant užsienio 
kalbų, neįmanoma susikalbėti,

 šiuolaikinis jaunimas yra 
abejingas savo šalies tradicijoms,

 žymiausia vieta Rumunijoje 
– Drakulos pilis.

Sudarydami mūsų projekto 
grupę, šiek tiek baiminomės,  kad 
kai kurie mūsų vyresnio amžiaus 
mokytojai nelabai moka anglų 
kalbą. Pridėsiu ranką prie širdies 
ir prisipažinsiu, kad tikrai nežinau, 
kokiu būdu pagyvenusi mokytoja 
rumunė, nemokanti nei angliškai, 
nei rusiškai, gebėjo mūsų moky-
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tojai, nekalbančiai rumuniškai, 
papasakoti apie savo šeimą, 
vaikus, anūkus. Gal tai – širdies 
ir darbo kalba, nes jos abi mokė 
rumunų ir mūsų moksleivius įvairių 
rankdarbių? O moksleiviai, silpniau 
mokantys anglų kalbą, taip pat 

pagerino savo šnekamosios kalbos 
įgūdžius bendro darbo ir įvairių 
ekskursijų metu... Beje, taip pat 
vyko ir rumunų kalbos pamokos.  
Tai – labai graži kalba, savo skambe-
siu šiek tiek panaši į italų ir prancūzų 
kalbas. Tie pradiniai įgūdžiai mums 
tikrai padėjo užmegzti dar šiltesnius 
ir nuoširdesnius santykius. Juk 
išgirstas gimtosios kalbos žodis iš 
kitataučio lūpų tikrai paglosto širdį.

Mus nustebino rumunų ir mūsų 
moksleiviai. Rumunų jaunimas 
neabejingas savo tradicijoms, apie 
kurias jų moksleiviai mums  no-
riai pasakojo. Pastebėjome, kad 
beveik visi jaunuoliai, eidami 
pro cerkves, žegnojasi ir jose el-

giasi itin pamaldžiai. O kadangi 
buvo gavėnia, tai ne visi rumunai 
moksleiviai valgė mėsiškus valgius 
– jie tikrai gerbia savo papročius ir 
religiją. Beje, jie visai nesigėdi ir kai 
kurių  buvusių tarybinių švenčių 
– seniai jau buvome gavę tokių 
gražių gėlių Kovo 8-ąją. 

Būdami Rumunijoje, sutikome  
ir savo Kovo 11-ąją.  Mūsų (tu-
riu omenyje mokytojus) nuosta-
bai, moksleiviai sumanė pagaminti 
originalius suvenyrus ir ta proga 
padovanoti juos rumunams. Vakare 
prie viešbučio, kuriame gyve-
nome, jie prisirinko akmenukų, 
iš kažkur gavę dažų, nudažė juos 
mūsų vėliavos spalvomis – ir štai 
jums dovanėlės.  Taigi  kitą rytą, po 
pusryčių, iškilmingai sugiedojome 
savo himną ir  pasidžiaugėme kartu 
su rumunais savo nepriklausomybe, 
padainavome netgi liaudies dainų. 
Smagiausia buvo tai, kad mūsų 
moksleiviai dainavo nuoširdžiai,  
be jokios prievartos, kad jų veidai 
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kai... rumunai jais džiaugėsi, o kai 
kurie mūsiškiai dar ir dabar prisi-
mena juos. Vienas moksleivis tada 
pasakė taip:  „Tik dabar supratau, 
kas esu... kur mano šaknys... ir kaip 
tai garbinga“. 

Iš filmų ir iš knygų žinojome, 
kad Rumunija – Drakulos šalis, jo 
gimtinė (dar vienas stereotipas?). 
Todėl labai veržiausi pamatyti 
Drakulos pilį. O rumunai ją vertina 
gana skeptiškai ir tik kai nuvykome, 
supratau, kodėl. 

Pilis kaip pilis. Daug įspūdingesni 
kalnų kelių serpentinai, važiuojant 
į ją. Beje, Drakula joje gyveno la-
bai trumpai  ir, nors pasižymėjo 
žiaurumu, nemanau, kad jis buvo 
vampyras. Tokiu jį pavertė Bremas 
Stoukeris ir visagalė turizmo 
pramonė. Kur kas gražesnė karalių 
– Pelešo – pilis, įspūdingi Rumu-
nijos vienuolynai, cerkvė druskos 
kasyklose, visko net neišvardinsi. 

Tačiau patys įspūdingiausi, 
šilčiausi ir nuoširdžiausi yra Rumuni-
jos žmonės. Todėl dabar, atsikračiusi 
kai kurių išankstinių įsitikinimų, 
galiu drąsiai pasakyti: „Io te iubesc, 
Romania!“. Kaip matot, pravertė 
rumunų kalbos pamokos. Galiu tą 
patį pakartoti ir lietuviškai: „Myliu 
tave, Rumunija!“ – ir noriu sugrįžti. 

Kartu jaučiu didelį dėkingumą 
mokytojams (Ramutei, Povilui, 
abiems Dalioms) bei moksleiviams, 
dirbusiems kartu. Esame dėkingi 
rumunų kolegoms, ypač  Mari-
jai (švelniai vadinamai „Babi“) už 
rūpestį ir šiltą nuoširdumą, nes tai 
– geriausi vaistai, įveikiantys bet 
kokius stereotipus.

�
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Viskas prasidėjo gana netikėtai, 
kai kolegė pakvietė dalyvauti tarp-
tautiniame Comenius daugiašalės 
partnerystės projekte. 

Buvau girdėjusi įvairių bendra- 
darbių atsiliepimų apie projektus 
ir dalyvavimą juose, todėl knietėjo 
ir pačiai pabandyti. Keletas dienų ir 
naktų apsisprendimui: ar sugebėsiu 
gerai atlikti užduotis, ar turėsiu 
ką parodyti ir pasakyti kitiems, ar 
gebėsiu tinkamai atstovauti savo 
mokyklai, miestui ir šaliai, ar turėsiu 
idėjų, jėgų ir noro organizuoti 
projekto partnerių susitikimą mū-            
sų mokykloje, ar užteks laiko 
suderinti tiesiogines savo pareigas 
mokykloje su projektine veikla? 
Mano apsisprendimas buvo aiškus: 
turiu sugebėti. 

Pirmasis projektinis susitikimas 
200� m. spalio mėn. Čekijoje buvo 

ŽIVILĖ LEINARTIENĖ 

Šiaulių „Juventos“ pagrindinė mokykla
Comenius daugiašalės mokyklų partnerys- 

tės veikla

AŠ GALIU
puikus startas. Projekte dalyvauja 
Olandijos, Graikijos, Italijos, Čekijos, 
Slovakijos, Vengrijos, Latvijos, Turki-
jos, Norvegijos, Lenkijos ir Lietuvos 
mokyklos, todėl tas momentas, 
kai projekto koordinatorė pristatė 
mane ir dar vieną kartu važiavusią 
mokytoją, buvo tikrai ypatingas. 
O kaip mus – lietuves – priims? Ar, 
kaip įprasta manyti, sakys, kad Lie-
tuva  kažkur Rusijoje ir kalbins mus 
rusiškai, o gal labai nustebs išgirdę, 
kaip mūsų septintokės puikiai kalba 
angliškai ir yra labai savarankiškos? 

Projektas tęsiasi jau antri metai, 
bet mes, projekto dalyviai, vis dar 
atrandam naujų dalykų. Jau kaip 
ir tapo įprasta, kad „mūsų“ (taip 
vadinam savo projekto partnerius) 
olandės vėl juoksis garsiausiai iš visų 
ir iš visai nejuokingų dalykų, kad 
„mūsų“ italai ir vėl neatsiųs atliktų 
užduočių laiku, kad „mūsų“ čekė vėl 



paaiškins užduoties atlikimą taip, 
kad niekas nesupras, bet galiausiai 
ji bus atlikta puikiai. 

Kiekvieno projektinio susitikimo 
metu yra akcentuojama, kad ne tik 
baigiamasis projekto produktas, 
ne tik mokomoji medžiaga, ne tik 
anketos, suvestinės, pranešimai, 
logotipai, varžybos, stendai, t.t. 
yra projekto vertė. Bendravimas su 
žmonėmis iš įvairių šalių su dau-
gybe kultūrinių skirtumų, tradicijų, 
požiūrių daro projektinę veiklą dar 
spalvingesnę. 

Kiekvieno projektinio susitikimo 
metu turime pristatyti skirtingus 
dalykus apie savo šalį: naciona-
lines ir religines šventes, tradicinį 
sūrį, saldumynus, rankdarbius ir 
pan., tačiau labiausiai šalį reprezen-
tuoja žmonės, dalyvaujantys pro-
jekte. Kiekvieną kartą, rašydamas 
elektroninį laišką ar žinutę, o juolab 
susitikimo metu esi atsakingas už 
tai, ką sakai, kaip elgiesi, kokias 
savybes demonstruoji. 

Kartais pasidaro labai sunku 
vien nuo minties, kad esi tarsi at-
sakingas už visą savo šalį ir tuomet 
kyla klausimas, ar man reikia tokios 
atsakomybės, jei negaliu nieko pa-
keisti savo šalies viduje? Bet tada 
pradedu galvoti, kad turiu pa-
daryti tai, kas mano galioje: galiu 
labai gerai pasiruošti projektiniam 
susitikimui (visi žino, kad lietuvių 
užduotys visada atliktos labai ge-
rai, laiku, kūrybingai), galiu skleisti 
informaciją, pasakoti apie Lietuvą 
asmenine patirtimi ir išgyvenimais 
paremtus dalykus, kurių mūsų 
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naudinga, kaip projekto partnerių 
susitikimas. Apima keistas jausmas, 
kai pagalvoji, kad projektas baigia-
si. Kartu dėkoji likimui, kad gyveni 
būtent tokiu laiku , kai tokie projek-
tai vyksta, ir gali juose dalyvauti... 

Tiesą sakant, reiktų pridurti, kad 
didelę reikšmę projekto sėkmei 
turi partnerinės mokyklos, jų 
geranoriškumas, pareigingumas, 
bendravimas ir bendradarbiavimas. 
Laimei, mūsų projekto partneriai la-
bai šaunūs žmonės.

 
Jei man pavyko nors kiek su-

dominti savo patirtimi, siūlau 
visiems, tik atsiradus galimybei, 
dalyvauti projekte ir net neužduoti 
sau tokių klausimų, kurie kankino 
mane kelias dienas, o iškart atsakyti 
 – aš galiu!

partneriai niekad neras jokiame 
informaciniame lankstinuke. Jiems 
protu nesuvokiama, kaip žmonės 
prieš daugybę metų galėjo stovėti 
Baltijos kelyje vardan laisvės. Jie 
nuoširdžiai stebisi ir žavisi tuo, ką 
Lietuva sugebėjo pasiekti, atgavusi 
Nepriklausomybę. Ir tada apima 
toks nenusakomas pasididžiavimo 
jausmas savo šalimi: mes, lietuviai, 
tokie pat kaip ir visi kiti pasaulio 
žmonės, o daugelyje sričių netgi 
visa galva pranašesni... 

Tada supranti, kad visi tie ste-
reotipai apie Lietuvą, kaip apie 
trečiojo pasaulio šalį, nėra jau tokie 
neįveikiami. Reikia tiesiog būti savi-
mi ir nuoširdžiai tikėti tuo, ką darai. 

Kai manęs paklausia, kodėl 
dalyvauju projekte, juk tai užima 
nemažai laiko, visad atsakau: pa-
tirtis, žinios, gebėjimai, informacija, 
bendravimas, įspūdžiai, kuriuos 
patiriu, su kaupu kompensuoja 
praleistą laiką. Nė viena pažintinė 
kelionė nebus tokia informatyvi ir 
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SUTINKA 
PAGAL RŪBĄ, 
IŠLYDI PAGAL PROTĄ

Lietuvių patarlė sako: „Sutinka 
pagal rūbą, išlydi pagal protą“. Giliau 
pamąsčiusi supratau, kad teisybės 
žodžiuose daugiau nei Erasmus 
studentų Tirolio sostinėje Kufšteine. 
Ir nors Austrijos miestukas nedide-
lis – atsiranda daugiau galimybių 
užmegzti gilesnius tarpasmeninius 
santykius su čia esančiais.

Taigi esu Jurgita ir šiuo metu 
studijuoju Austrijoje pagal Erasmus 
mainų programą. Pats, mano many-
mu, reikšmingiausias dalykas – jau 
gauta tarpkultūrinė patirtis, kurią 
įgyjant teko patirti  nesusipratimų.

„Sutinka pagal rūbą...“

1 Scena: prieini prie žmogaus, 
nusišypsai ir pasakai „labas“ 

JURGITA PUNDZIŪTĖ

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Erasmus studentų mobilumas

angliškai arba, jei žinai, iš kurios 
šalies pašnekovas, pasakai ta kalba 
(visus tai žavi).

2 Scena: prieini, paspaudi ranką 
– labas, malonu susipažinti. Ogi 
ne! Braukiam scenas ir žiūrim, kas 
vyksta: 2-� bučinukai į žandus, 
rankos paspaudimas, apkabinimai, 
kumščių sudaužimas. 

Iš pavyzdžių matome, kad pa-
sisveikinimo būdų gausu, tik kurį 
pasirinkti? Dažniausiai būna: „na 
gerai, pamėginkim šitą!“. Kartą ir 
pabandžiau meksikietišką pasisvei-
kinimo būdą su Ispanijos piliečiais 
– taip išėjo, kad pasibučiavome į 
lūpas. Mat meksikiečiai, skirtingai 
nuo ispanų, pirmą bučkį duoda į 
kairį žandą. Prisipažinsiu – likau nei 
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suprasta, nei susipratusi, bet ga-
liausiai  linksmai „išsiaiškinome san-
tykius“.

 
Įdomu buvo ir su airiais.  Pas-  

tarųjų kultūra žavi visišku ekstra- 
vertiškumu bei garsiu minčių 
išreiškimu. Garsiu. Kartą priėjo 
prie manęs ir sako: „Hey, what‘s 
the crack?“ ir tai nuskambėjo tarsi 
narkotinės medžiagos – kreko siū- 
lymas. Smagu buvo stebėti ir kitų 
reakcijas – pašnekovė susilaukė 
keistų žvilgsnių, tačiau vėliau 
išsiaiškinome, kad tai tik būdas 
paklausti, kas geresnio. 

Kita įdomybė: „Hey, how are 
you?“. Ir jau norisi atsakyti, tačiau 
matai, kaip pašnekovas lengvu 
žingsneliu pralekia pro tave, o tu 
lieki nesusipratęs. Pasirodo, tai – ne 
klausimas. Lietuvoje mes įpratę, kad 
šiuo – „kaip sekasi?“ – užmezgamas 
pokalbis, todėl vis dar pasimetu, kai 
atsakyti tenka tik pačiai sau.

„...išlydi pagal protą“

Manau, ši patirtis ateityje 
bus man labai naudinga darant 
karjerą  tarpkultūrinėje   aplinkoje 
pirmiausia dėl to, kad buvimas 
čia su kitos šalies atstovais laužo 
visus nusistovėjusius stereotipus ir 
kuria vaizdinį, kad dėl vieno ar kito 
žmogaus poelgio dar negali spręsti 
apie visą tautą.

 
Antra, tai pravartu, nes dabar 

jau žinau, kaip turiu pasisveikinti 
su skirtingais žmonėmis, nesvarbu, 
ar verslo susitikime, ar socialinėje 
aplinkoje.

Džiaugiuosi galimybe studi-
juoti kitoje šalyje, nes pamatau 
skirtumų tarp aukštųjų mokyklų 
sistemų. Nors ir keista pripažinti, 
kad tarpkultūriniai skirtumai kar-
tais išmuša iš vėžių ar priverčia rau-
donuoti, tačiau kartu  suprantu, jog 
tik būdama skirtingoje aplinkoje 
pradedu geriau pažinti save, savo 
kultūrą bei aplinką. 
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200�-ųjų metų studijos man 
prasidėjo neįprastai. Jos startavo 
Švedijoje, o tiksliau – Karališkajame 
technologijos universitete (Royal 
Institute of Technology), kuris yra 
įsikūręs beveik pačiame Stokholmo 
centre. Šią galimybę man suteikė 
Erasmus studentų mainų programa. 
Taigi nekantraudamas pradėsiu 
savo pasakojimą ir pasidalinsiu savo 
patirtimi.

Pirmą žingsnį Švedijoje žengiau 
lipdamas iš kelto, kuriuo atplaukiau 
likus dar vienam vasaros mėnesiui   
iki rugsėjo pirmosios. Paklausite 
kodėl taip anksti? Atsakymas pap-
rastas – dėl Erasmus intensyvių 
švedų  kalbos kursų. Tai man 
pasirodė puiki galimybė įsilieti į dar 
nepažįstamą visuomenę ir drauge  
pamatyti vasaros spinduliuose 
besimaudantį Stokholmą, taigi aš 
nedvejodamas užsirašiau į šiuos 
kursus, juolab jie buvo nemokami. 

VALDAS GUMULIAUSKAS

Kauno technologijos universitetas
Erasmus studentų mobilumas

MANO PAŽINTIS 
SU ŠVEDIJA

Paskaitos man padarė didelį 
įspūdį. Iš pradžių tikėjausi, kad 
dėstytoja kalbės angliškai, bet aš kly-
dau. Pirmose paskaitose ji kalbėjo tik 
švediškai. Smagu buvo stebėti kitus 
studentus, kurie kaip ir aš mėgino 
suprasti dėstytojos mintis, kurios la-
biau buvo išreiškiamos ne kalba, o 
ženklais. Kad ir kaip neįtikėtinai man 
tai atrodė, aš sugebėjau baigti šiuos 
kursus ir gana neblogai išlaikyti kal-
bos egzaminą. Šitaip aš užbaigiau 
savo pirmąjį mėnesį Stokholme.

Kitas  žingsnis – mokslo metų 
pradžia. Studijos prasidėjo gana 
įprastai. Tik vėliau pastebėjau, kad 
jos šiek tiek skyrėsi nuo moky-
mo Lietuvoje. Visų pirma paskai-
tose studentai patys bandydavo 
spręsti uždavinius, be dėstytojo 
pagalbos. Antras išskirtinumas, 
kurį pastebėjau, tai mažesnis 
nusirašinėjimo lygis. Neteko matyti 
nė  vieno studento su Lietuvoje jau 
įprasta tapusia „armonikėle“. Taip 
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pat įspūdį padarė egzaminų or-
ganizavimas. Ant kiekvieno duoto 
užduočių lapo turėdavau užsirašyti 
savo asmens kodą, baigus darbą 
būdavo suskaičiuojami visi lapai 
ir išspręsti uždaviniai. Viskas buvo 
pažymima lape ir pasirašoma. Be-
veik visi egzaminai trukdavo po � 
valandas. Užtekdavo laiko ne tik 
akis pailsinti, bet ir pasitikrinti visus 
uždavinius. 

Paskaitos, lyginant su Lietuva, 
buvo dėstomos panašiai. Žinoma, 
daug kas priklauso nuo dėstytojų. 
Studijuojant pasitaikė nuobodžių 
paskaitų, bet buvo keletas ir tokių, 
kurios giliai įstrigo. Pavyzdžiui, teko 
dalyvauti paskaitoje, kurią vedė 
vidutinio amžiaus moteris, susisu-
kusi dredus. Paskaita buvo įdomi 
ir dėl jos sugebėjimo prikaustyti 
dėmesį kalbant apie praktinius da-
lykus ir konkretaus jų panaudojimo 
gyvenime išaiškinimo. 

Kitas dėstytojas, įstrigęs mano 
atmintyje, buvo kelių inžinerijos 
docentas, per pačią  pirmą paskaitą 
liepęs visiems studentams atsis-
toti ir užsimerkti.  Visi nedrąsiai pa-
kilo nuo kėdžių ir,  vienas po kito 
užsimerkę, laukė, kas bus toliau.  
Tada dėstytojas pradėjo žodžiais 
piešti metro vaizdą,  kaip visi susėdę 
lekiame tuneliais, įveikinėjame stai-
gius posūkius, jaučiame kiekvieną 
metro traukinio stabtelėjimą ir 
pagreitėjimą,  kaip mes pasvyrame 
į vieną ar į kitą pusę bėgių vingiuo-
se. Tai buvo įdomus psichologinis 
patyrimas, kuris sudomino nuo pat 
pirmos minutės. Mano dėmesys liko 
prikaustytas iki paskaitos pabaigos, 
kol dėstytojas toliau aiškino kelių 
svarbą žmonėms. 

Toliau tęsiant mintį apie studi-
jas, dėmesį patraukė geros sąlygos 
naudotis kompiuterių klasėmis. 
Turėdamas universiteto išduotą 



kortelę aš galėdavau bet kuriuo 
metu, net savaitgaliais ir nedarbo 
valandomis, atsirakinti klasę ir 
prisėsti prie kompiuterio. 

Po studijų ateidavo laikas poil-
siui ir pramogoms. Buvau paten-
kintas, nes universitetas Erasmus 
studentams išnuomavo sporto salę, 
kurioje žaisdavome krepšinį arba 
tinklinį. Taip pat dalyvavau gatvės 
stiliaus šokių pamokose. O kur dar 
gausus vakarėlių pasirinkimas. 

Beveik kiekvieną savaitgalį per 
visą studentų miestelį, kuriame 
gyvenau, skambėdavo muzika ir 
studentų šėlionės. Bendrabučio ko-
ridoriuje buvome surengę vakarėlį 

„Tarptautinė vakarienė“, kuriame 
kiekvienas studentas turėjo pa-
gaminti savo šalies nacionalinį 
patiekalą. Žinoma, aš pasiūliau 
jiems paragauti lietuviškų cepelinų. 
Tai buvo ne tik gera proga skaniai 
pavalgyti, bet ir susipažinti su kitų 
šalių patiekalais.

Apibendrinant galima teigti, 
kad gyvendamas Stokholme susi-         
pažinau su žmonėmis, kurių išsila- 
vinimo lygis labai aukštas, ir tai man 
leido patobulėti kaip asmenybei, 
nes ši neįkainojama patirtis atmerkė 
man akis ir parodė, kad gyvenimas 
yra daug įvairesnis ir įdomesnis, 
negu anksčiau maniau.
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Noras parašyti savo pamąstymus 
kilo iškart, perskaičius skelbimą 
apie konkursą, tačiau  pradėti buvo 
sudėtinga – esu fizikė. Galbūt todėl 
į daugelį dalykų žiūriu paprasčiau, 
be ypatingos lyrikos ir sentimentų. 
Gyvenimiškos situacijos priverčia 
mąstyti, elgtis kitaip, moko supra-
timo ir tolerancijos.

LORETA TARVYDIENĖ

Utenos Dauniškio gimnazija
Grundtvig ir Comenius programų veiklos

TARPTAUTINIO
PROJEKTO APLINKA PADEDA 
SKLEISTIS ASMENYBEI

Gyvenau eilinės Lietuvos mo-
ters gyvenimą – auginau vaikus ir 
murkdžiausi kasdieninėje buities ru-
tinoje, galvodama, kad  jau nebūsiu 
tokia energinga, jaunatviška ir 
įdomi kaip kadaise. 

Netikėtai gyvenimas mestelėjo 
man dar vieną galimybę ir pamažėle 
įsuko į tarptautinių Comenius ir 
Grundtvig projektų sūkurį. Grundtvig 
partnerystės projektai buvo pasku- 
tiniai, kuriuos teko vykdyti. Jų dėka 
skleidėsi mano asmenybė – įgijau 
įvairių žinių, gebėjimų, sustiprinau 
vertybes. 

Vienas iš tarptautinio projekto 
privalumų – projekto partnerių 
susitikimai. Šie susitikimai – tikra 
širdies atgaiva ir naujos patirtys! 
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Jokios kitos kelionės metu nepa-
matysi tiek, kiek galima pamatyti 
tarptautinių susitikimų metu: 
aplankai savo partnerių šalių ins-
titucijas, susipažįsti su jų darbine 
veikla, gali palyginti savo ir jų darbo 
patirtį, parsivežti naujų idėjų, kaip 
patobulinti savo institucijos veiklą. 

Susitikimų metu organizuojami 
kultūriniai renginiai: tradiciniai folk-
loriniai šokiai ir žaidimai, aplanko-
mos partnerių šalių žymios istorinės 
vietos, organizuojamos bendros 
vakarienės ar iškylos su projekto 
partneriais, kurių metu galima 
susipažinti su pačia įvairiausia 
lankomos šalies tradicinių patiekalų 
virtuve. 

Retsykiais esame kviečiami 
pasisvečiuoti vykdomo projekto 
partnerių šeimose. Jūs net neįsi- 
vaizduojate, kad namai – tai tikrų 
tikriausia tautinio lobyno skrynia! 
Bendraujant su šeimos nariais 
vakarienės metu reikia sugebėti 

rasti  pusiausvyrą tarp ispano ir 
turko, italo ir lenko, portugalo ir lie-
tuvio  namų. 

Aš didžiuojuosi savimi, kad 
tarptautinėje erdvėje išmokau pro-
jekto partnerį išgirsti ir suprasti, 
paklausti ir paaiškinti, perskaityti ir 
atsakyti į elektroninio pašto žinutes 
angliškai, išsiųsti anglų kalba žinutę 
į mobilųjį telefoną. 

Šiandien jau nebebijau atsi-
liepti į netikėtą telefono skambutį iš 
užsienio ir pati paskambinti. O tam 
tikrose situacijose labai praverčia 
įvairūs pastebėjimai. Jie lyg ir 
nerašytos taisyklės:

 vykstant į kitą šalį, verta 
išmokti keletą tos šalies žodžių,

 nesinervinti ir susitaikyti su 
tuo, kad italai visada vėluoja,

 

 prisiminti, kad įeinant į 
turko  namus,  batus reiktų palikti 
prie durų,

 niekada nedainuoti, kai 
dainuoja italai.

Jei santykinai galėčiau pama-
tuoti savo asmenybės skleidimosi 
„delta“ (matematinį pokytį) prieš 
dalyvavimą tarptautinėje projekte 
ir po, pasakyčiau, kad „deltos“ skir-
tumo pokytis labai ženklus. Įgijau 
istorijos, anglų kalbos žinių, pato-
bulinau bendravimo, komandinio 
darbo, laiko planavimo, IKT, moky-
mosi mokytis, mokymosi „gyventi 
kartu“ ir sklaidos gebėjimus, sus-
tiprinau tolerancijos, asmeninės 
atsakomybės, atvirumo tarptauti-
niam bendradarbiavimui ir kt. ver-
tybines nuostatas.

Šiandien aš pati sau patinku. 
Susiradau būrį bičiulių visoje 
Europoje. Galiu teigti, kad gyvenimo 
mestelėta galimybė virto realybe. 
Svajonės neliko tik svajonėmis, tad 
rašykite ir  dalyvaukite!
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minaro organizatoriai išdavė visas 
šio meno paslaptis, supažindino su 
istorija, priemonėmis, dažų gamy-
bos technologija, piešimo technika 
ir metodika. 

Visų pirma, piešiant Ebru tech-
nika, darbai yra įspūdingi, be galo 
įdomūs. O antra, pats piešimo pro-
cesas – tai puiki atsipalaidavimo 
priemonė, tarsi meditacija.  Tokio 
pačio piešinio neįmanoma sukurti 
antrą kartą, nes jis priklauso ne tik 
nuo dažų, bet ir nuo tavo nuotaikos, 
emocijų.

Vieniems mokymai yra nauja 
patirtis, pažintis su tam tikra sritimi 
ar objektu, naujų darbo metodų 
atradimas, na o mano gyvenimą 
šie mokymai apvertė „aukštyn ko-
jomis“. 

Aš labiau pažinau save, atradau 
naujų gebėjimų. Šis menas aps-
vaigino mane. Koks džiaugsmas 

atrasti save iš naujo, mėgautis 
piešimu, žaisti spalvomis, didžiuotis 
savo kūriniais, demonstruoti juos 
aplinkiniams! Dabar mano galvoje 
sukasi mintys apie parodą, patirties 
sklaidą, aplinkos dekoravimą... Argi 
tai ne stebuklas?

Taip aš, dalyvaudama Grundtvig 
programoje, atradau savyje dai-
lininko gyslelę...

Jei sulaukėte vidutinio amžiaus 
ir manote, kad gerai save pažįstate, 
tai turiu jus nuvilti, nes jūs labai 
klystate. Kiekviename žmoguje 
slypi didžiuliai neatrasti klodai. Ar 
kada nors susimąstėte, gal jūs esate 
neatskleistas dailininkas, muzikan-
tas, istorikas ar pan.?

INGA GLIOŽAITIENĖ

Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo 
gimnazija

Grundtvig seminarai

KAIP AŠ ATRADAU 
SAVYJE PASLĖPTĄ TALENTĄ

 Tačiau kyla kitas klausimas. 
Kaip tuos klodus savyje atrasti? 
Vienas iš būdų – seminarai, į ku-
riuos galite vykti, pateikę paraišką 
Švietimo mainų paramos fondui ir 
laimėję dotaciją. Gal keistai atrodo, 
kai žmogus, „besisukantis“ sporto 
pasaulyje, nusprendžia pasisemti 
žinių dailės srityje. Tai ne absurdas, 
tai realu. 

Aš buvau be galo laiminga, kai 
laimėjau dotaciją dalyvauti Turki-
jos tradicinio Ebru meno seminare 
„Spalvų šokis vandenyje“, kuris buvo 
organizuojamas pagal Grundtvig 
programą. 

Jau prieš teikdama  paraišką aš 
žinojau, kaip atrodo šia technika 
atlikti darbai. Jie – nuostabūs. Atro-
do, kad paprastas žmogus niekada 
negalėtų to padaryti. Ir ką gi, se-
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Atvykus į Chemnitzo priemiestį 
Vokietijoje, kalno viršūnėje, 
mus   pasitiko rausvai raudonos 
japoniškos vyšnios, kurių žiedų  
kekės buvo tokios  didelės,  kad 
atrodė,  jog šis medis visai neturi 
nė vieno lapelio. Tuomet žiopsojom 
ir pleškinom fotoaparatais many-
damos, kad gražesnio vaizdo 
jau nebepamatysim. Pagaliau 
pasiekėme savo kambarius, tačiau 
sunkiai sekėsi užmigti... vis gal-

GITANA VASILEVSKIENĖ

Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo 
mokykla

Leonardo da Vinci mobilumo projektai

PAPRASTA 
PATIRTIS NEPAPRASTAI

vojau, kad esu labai patenkinta ir 
laiminga dalyvaudama Leonardo da 
Vinci mobilumo projekte.

Sulaukus ryto, buvome su- 
pažindintos su visomis taisyk- 
lėmis, kurių Vokietijoje visi 
paiso. Pagrindinės jų – laikytis 
dienotvarkės, kuri turi griežtai 
nustatytą laiką, bei visur laikytis 
griežtos tvarkos. Ši stovykla yra 
aprūpinta gerais profesijų vadovais 
ir joje stažuojasi įvairių profesijų 
atstovai iš įvairių Europos šalių. 
Tuo metu mums teko bendrauti 
su ispanais, čekais, turkais, kinais. 
Bendravimą palengvino anglų kal-
bos žinios.

Mums skirtos floristų dirbtuvės 
maloniai nustebino. Stalai  įrengti 
pagal  žmogaus  ūgį,  pakabi-
nami elektros lizdai, karštų klijų 
prietaisams įjungti, daug įvairių 

rūšių gėlių, daug floristinių indų 
bei aksesuarų. Taip pat yra gėlių 
sandėliavimo patalpos, šiltnamiai, 
kuriuose daiginamos gėlės. Bu-
vome supažindintos su prekybai 
skirtų gėlių sandėliais, kurie la-
biau priminė gėlių plantacijas. Jos 
rūšiuojamos pagal rūšį, augimo 
sąlygas, net spalvą. 

 
Viena projekto taisyklių yra ben-

drauti be vertėjo. Tad įgytos žinios 
Lietuvoje mums pravertė braižant 
įvairias schemas, kurios buvo iš dalies 
mūsų bendravimo dalis. Tai buvo 
didžiulė galimybė įtvirtinti tai, ką jau 
mokėjome, ir dar gauti naujų žinių. 
Paskaitos buvo organizuojamos 
vokiečių kalba, tad ir mūsų floristų 
meistrė Martyna Küfner bendravo 

tik vokiškai. Reikia jau pakankamai 
nemažai žinoti, kad įveiktum kal-
bos barjerą, jei ne kalba, tai bent 
žiniomis. Teko palaipsniui įrodyti, 
ko esi vertas. Projekto pabaigoje ji 
liko patenkinta mūsų darbais, pa-
klusnumu, domėjimusi viskuo, gera 
nuotaika, tad neprieštaraudavo, 
kai užtraukdavom kokį lietuvišką 
posmelį.

Laisvu nuo praktikos metu 
susipažinome su miesteliu, kuris 
buvo įsikūręs mūsų stovyklos kalno 
papėdėje. Iš mūsų stovyklos matėsi 
kalnuotos vietos, kurios buvo ap-
sodintos įvairiomis kultūromis ir 
savo spalvų įvairove piešė įvairius 
ornamentus. Le
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Teko apsilankyti Leipzige, ku-
riame yra industrijos muziejus, 
bylojantis apie vokiečių istoriją, į 
kurią įeina keturios besivystančios 
industrijos šakos nuo senų iki mūsų 
laikų. Pavyzdžiui,  mašinų gamyba 
„Audi“ su keturių žiedų simboliu, 
kuris būtent reiškia tų keturių 
industrijos šakų raidą. Ši tauta jau 
nuo seno pasižymėjo darbštumu, 
tvarkingumu, kūrybingumu. Vokie- 
čių simbolis yra kalnas su  septy-
niomis žvakėmis, kurios reiškia 
darbo dienas savaitėje. Nepaprastas 
darbštumas šiuo metu vokiečiams 
leidžia didžiuotis tuo, ką jie dabar 
turi.

Šio projekto pagalba pato- 
bulėjau, pagilinau profesines žinias, 
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a susipažinau su Vokietijos kultūra, 
atstovavau Lietuvai ir savo pro-
fesinei mokyklai. Dar kartą teko 
įsitikinti, kad vokiečiai yra darbštūs, 
punktualūs, tvarkingi žmonės, ku-
rie myli savo kraštą, puoselėja sa-
vas tradicijas, saugo istoriją ir ja 
didžiuojasi. 

Buvo puiki proga pastebėti visus 
skirtumus ir panašumus floristikoje. 
Vokiečių šalis mėgsta įvairias spal-
vas, gausybę gėlių bei aksesuarų. 
Jų darbai didesni, prabangesni, 
labai spalvingi. Lietuvos floristai 
mėgsta pastelines, giminingas spal-
vas, vertina daugiau natūralumą. 
Mūsų darbai turi lengvumo pojūtį. 
Mes skiriamės dar ir tuo, kad kom-
ponuodami puokštes skaičiuojame 
gėlių skaičių, šitai nedaroma kitose 
šalyse.

Mus išlydint mokymo centro 
darbuotojai ir moksleiviai jau drą-
siai tarė Lietuvos vardą – „Litauen“, 
spaudė mums rankas, kvietė 
sugrįžti.

 
Linkiu visiems būti aktyviems, 

dalyvauti stažuotėse įvairiuose 
projektuose, stengtis išlaikyti gerą 
Lietuvos vardą. Aš supratau, kad tai 
priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. 
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Daug kas svarsto, kas nutiko šių 
dienų Lietuvos jaunimui. Vieni jau-
dinasi, į kieno rankas vėliau reikės 
atiduoti valstybę, kiti – tiesiog kei-
kia jaunuolius už žemiškesnius da-
lykus: neatsargumą vairuojant, per 
garsią muziką ar beprasmį „gatvių 
trynimą“ laisvalaikio metu.

LAURA USPASKICH

Kėdainių Šviesioji gimnazija
Nordplus Junior veikla

KAIP PROJEKTAS
PAKEITĖ MANO
POŽIŪRĮ Į ATEITĮ

Apie senosios ir jaunosios kartos 
santykius šiais laikais jau netgi 
kuriami anekdotai. Ką gi, kai kam 
galbūt ir linksma, tačiau visų mintyse 
kada nors visgi iškyla klausimas: kas 
vis dėlto išaugs iš šių žmonių?

Stebėdamos daugelio jaunuolių 
apsileidimus, įvairiausios institucijos 
staiga susirūpina, suorganizuoja 
keletą kultūrinių renginių ir ima 
kabinti mokyklose prevencinius  
plakatus, kurie, jų nuomone, pakeis 
jaunuolių nuostatas ir stebuklingai 
išgelbės žemyn smunkantį jau-
nimą. Kaip tai iš tikrųjų veikia? 
Dažniausiai, deja, bet niekaip. Nei 
„todėl, kad reikia“ aplankytas ren-
ginys, nei plakatas, grūmojantis 
jauniesiems rūkaliams, kurio pra- 
eivis nė nepastebėjo, taip ir lieka 
tik individą supančia aplinka. Tai 

„Niekur taip aiškiai nepamatysi, kaip 
smarkiai pasikeitei, kaip tik grįžęs į kokią nors 
vietą, kuri išliko nepakitusi.“ (Nelson Mandela)
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negali įsiskverbti į žmogaus vidų 
ir pajudinti minčių bei klaidingų 
nuostatų. 

Norint, kad žmogus pasikeistų, 
reikia, kad jis pats, niekieno never-                   
čiamas, ne dalyvaudamas spe-
cialiai paruoštuose renginiuose 
ar seminaruose, o savo gyvenime 
pažvelgtų į save iš šono, atsidurtų 
tam tikroje situacijoje, įgautų pa-
tirties, kuri priverstų susimąstyti. 

Leidžiu sau apie tokią patirtį 
kalbėt, nes 200�-taisiais metais 
turėjau galimybę dalyvauti Nordplus 
projekte „The Art of Learning“. 
Tai buvo mainų programa, kurios 
metu mūsų, lietuvių, klasė drauge 
su norvegų klase bandė perprasti 
mokymosi ir mokslo subtilybes. 

Aišku, daugelis tikriausiai iškart 
susimąsto, kam gi reikia organi-
zuoti tokio masto projektus, kai 
tokią temą galima aptarti čia pat, 
surinkus grupę, norinčiųjų padis-
kutuoti. Bet argi tokiu atveju tai 

nevirstų minėtuoju, dažniausiai 
neteikiančiu naudos seminaru? 
Net jei neminėtume oficialiosios, 
visiems suvokiamos priežasties, kad 
skirtingų šalių mokymosi ypatumai 
skirtingi ir vieni iš kitų galime daug 
ką sužinoti. Už viso to slypi savęs 
pažinimo kelias, stebint save kitos 
kultūros, kitos tautos akimis.

Štai, pavyzdžiui, pakeliui į 
Norvegiją tikrai nedaugelis iš mūsų 
mąstė apie mokymosi meną – ne, 
galvojome, kad tuoj pamatysime 
naują šalį, svajojome apie tai, ką ten 
galėtume nuveikti. 

Pamenu, pirmosiomis dienomis 
buvo sunkoka rinktis į darbo grupes 
ir vykdyti užduotis – nei aš, nei mano 
bendraklasiai rimtai nežiūrėjome 
į šią projekto dalį; mus erzino tai, 
kad tenka sėdėti auditorijoje, kai 
už norvegų mokyklos durų – tiek 
galimybių. 

Ir kaip keista mums buvo tuo-
met, kai pamatėme kolegas noriai 
besiaiškinant, koks jų mokymosi 
stilius ar kokie norvegų ir lietuvių 
kultūros skirtumai, sąžiningai pil-
dant anketas ir intensyviai disku-
tuojant! Mes susidūrėme su mo-
tyvuotais žmonėmis, kurie buvo 
išsiugdę savo moralę, gyvenimo 
sampratą ir pastatę tvirtus pamatus 
savo ateičiai.

Dažnai lietuvių jaunuolio paklau-
sus, kokią specialybę norėtų įgyti 
užaugęs, atsakoma, jog jis studijuos 
vienokią ar kitokią vadybą, teisę ar 
ekonomiką. Deja, tik nedaugelis 
paklaustųjų, ką veikia vadybinin-
kas, geba atsakyti tinkamai. O štai 
minėtieji kolegos norvegai, kurių 
ateities planais pasidomėjome, 
įvardino konkrečias profesijas – pi-
lotas, mokytojas, gydytojas ar netgi 
agronomas. Jei ir atsirado vienas 
kitas būsimas vadybininkas, jis bent 
jau mokėdavo paaiškinti, kas ta 
vadyba. 

 

Kiek pagyvenus nostalgiškomis 
nuotaikomis, tenka stoti į akistatą 
su tiesa – ne kas kitas, tik mes patys 
esam tos visuomenės nariai, mes 
patys kuriame jos atmosferą. Ir taip 
žiūrint į save iš kitos pusės, reikia 
pripažinti, kad vyresnioji karta turi 
priežasčių pykti ant mūsų, jaunimo.

Visgi yra vienas dalykas, vienijan-
tis senąją ir jaunąją Lietuvos kartas 
– tiek vieni, tiek kiti mėgsta skųstis 
blogu gyvenimu ir klaidingai inter-
pretuoti posakį „viskas įmanoma, jei 
tik labai nori“. 

Ne tuščiomis, o pastangomis ir 
darbu pagrįstomis svajonėmis tu-
rime kurti savo ateitį. Kurti dabar, o 
ne laukti, kol bus pasiekta tam tikra 
atžyma laiko juostoje, kurią ir vadi-
name ateitimi. Ne, visai netolima 
– kiekvienas rytojus ir yra ateitis.



N
or

dp
lu

s p
ro

gr
am

a

N
or

dp
lu

s p
ro

gr
am

a

28 2�

Būtent čia akis į akį ir susidu-
riame su tolerancija, pakanta, pa-
garba kito nuomonei, sugebėjimu 
išklausyti, išgirsti ir suprasti. Moky-
mo procesas transformuojasi ir 
tradicinis suvokimas, kas yra moky-
tojas/dėstytojas ir kas yra studen-
tas, išnyksta. Taip pat išnyksta riba 
tarp valstybių, vis stiprėja kiekvieno 
individualumas. Nebėra skirtumo, 
kokio amžiaus žmonės sėdi šalia 
prie to paties diskusijų stalo, nes 
visi koncentruojasi į nuoseklų opių 
problemų gvildenimą.

 
Pojūtis,  kai supranti, kad nėra 

skirtumo, iš kur žmogus yra, ko-
kios jis lyties, lytinės orientacijos, 
amžiaus, išvaizdos, rasės, yra la-
bai malonus ir dvelkiantis beribe 
laisve, tačiau kartu suvoki,  kad 
būti išties atviram ir pakančiam 
yra ne mažesnis menas nei tapyti 
paveikslą. 

Būti atviram, mokytis pri-
imti laisvę ir ja pasinaudoti, būti 
lanksčiam ir atvirai dalintis savo 

laisve svarbu ugdant bet kokio 
amžiaus žmogų. Pamatinės ver- 
tybės, tokios kaip laisvė, tolerancija, 
demokratija, pagarba, visada yra už 
pagrindinės veiklos ribų. Jos kau-
piamos mokantis ir pažįstant save.

Būti mokytoju ar dėstytoju tave 
įkvėpia kolegos ir studentai. Siekti 
savo tikslų, neatsisakyti svajonių ir 
jų siekti, dėti visas pastangas tikslui 
įgyvendinti. Būti laisvu Europos ar 
netgi viso pasaulio piliečiu, atviru 
sau ir kitiems, pagarbiai žiūrinčiu į 
kitus ir reikalaujančiu pagarbos sau, 
yra vienos pamatinių tolerancijos 
ugdymo ir pajautos vertybių. 
Kuriant geresnį rytojaus pasaulį 
mokytis reikia šiandien, čia ir dabar.

Todėl kai pagalvoji vakare, prieš 
užmigdama , kiek daug tau dar rei-
kia mokytis, ugdyti savo asmenybę, 
kiek investuoti laiko ir jėgų, belieka 
tik laukti naujos dienos ryto. Vil-
tingai, kad toliau galėtum eiti savo 
keliu.

Sunku patikėti, kad 2� metų 
lietuvė gali būti �� metų dano 
mokytoja? Prieš daugiau nei  
dešimtmetį būtų sunku tuo pati- 
kėti, tačiau šiandien, ko gero, 
tai pakankamai natūralu. Ir visgi 
nustembi, kai supranti, kad žmonės 
tave   priima  ir  vertina  kaip lygia-
vertę partnerę,  žiūri į tave  kaip 
į žmogų, su kuriuo galima ne tik 
pasidalinti savo patirtimi, bet ir 
kartu mokytis ar išmokti. Įgauda-
mas tokios patirties ir pats augi, 
visapusiškai ugdai savo asmenybę, 
įgauni pasitikėjimo savimi.

KRISTINA NAVARUCKYTĖ

Vilniaus pedagoginis universitetas
Nordplus Higher Education veikla

MOKYTIS 
VIENIEMS IŠ KITŲ – 
AMŽIUI RIBŲ NĖRA 

 Visgi svarbiausias aspektas 
šiame procese yra tolerancijos 
plačiąja prasme suvokimo ugdy-
mas ir asmeninė patirtis. Suvokti, 
kokie skirtingi ir kartu panašūs 
gali būti žmonės, išmokti juos 
priimti ir sutelkti bendrai diskusi-
jai – gebėjimas, kurį reikia nuolat 
ugdyti. Mus vienija viena ben-
dravimo (anglų) kalba, tačiau kiek-
vienas atsineša kitokią patirtį ir turi 
kitokį požiūrį į tuos pačius dalykus, 
klausimus ar problemas.

Prisipažinsiu, iš pradžių buvo 
nejauku, neįprasta ir sunku suvokti, 
kai pamačiau savo grupės studentų 
sąrašą: vienas – aktyvus kovotojas 
už gėjų teises Suomijoje; antras – 
Afganistane gimęs, bet didžiąją gy-
venimo dalį praleidęs Danijoje so-
cialinis pedagogas; trečia – nedrąsi 
norvegė; ketvirtas – �� metų 
amžiaus danas fermeris ir lietuvė, 
socialinės pedagogikos studentė. 
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Erasmus programa, akademiniai 
mainai, tarptautinio studento sta-
tusas... Turbūt visi studentai žino 
šiuos terminus, bet ar visi studentai 
pasinaudoja šia puikia galimybe? 
Be abejonės, atsakymas – ne. Bet 
kodėl gi? Argi nėra pakankamai 
spalvotų, puikiai apipavidalintų 
plakatų? Įkvepiančių pasakojimų? 
Energija trykštančių asmenybių, 
kurios grįžo iš kitų šalių ar net 
žemynų? Be abejo, atsakymas – yra! 
Visos šios galimybės, žmonių pa-
tirtys ir įspūdžiai daro teigiamą 
įtaką akademiniam, profesiniam ir 
asmeniniam tobulėjimui...

Daugelis grįžusių pirmiausiai 
dalinasi kelionės įspūdžiais, rody-
dami begalę nuotraukų, kurios vėl 
ir vėl nuskraidina mintis atgal, kur 
pilna besišypsančių draugų, kur 
tobulėjama nesustabdomu greičiu, 

MARIJA CHVOINICKAITĖ

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Akademinių mainų programa

GALIMYBĖ NIEKO 
NEKAINUOJA – 
PATIRTĮ TAU DOVANOJA!

kur pildosi svajonės ir kuriami nauji 
ateities planai. 

Kai visi įspūdžiai išsakyti, 
istorijos perpasakotos, nuotraukos 
parodytos, lieka susimąstyti, o kas 
gi iš tikrųjų buvo svarbiausia šiame 
tobulėjimo procese? Gal keistai ir 
netgi nuobodžiai nuskambės, bet 
tai yra mokslas, studijos, kalbos 
tobulinimas, ir tai apibūdina du 
žodžiai – akademinis penas.

Taigi aš esu Marija, paskutinių 
bakalauro metų studentė ir šiuo 
metu studijuoju Taline. Kyla klausi-
mas, kodėl Estija? Atsakymas labai 
paprastas: kartą paragavęs – negali 
sustoti! 

Mano akademinė tobulėjimo 
kelionė prasidėjo nuo Ispanijos – 
Benvienidos a España. Viskas tiesiog 

nuostabu: oras puikus, žmonės 
malonūs – socialinis gyvenimas 
tiesiog perfecto!  Bet... Kaip gali 
turėti tą puikų socialinį gyvenimo 
tarpsnį, jei sunkiai surezgi sakinį 
ispanų kalba? Štai būtent nuo šito 
taško viskas ir prasidėjo. Iš pradžių 
buvo sunku, bet ko nepadarys 
žmogus, norėdamas bendrauti, 
pažinti ne tik kultūrą, bet ir suprasti 
paskaitų medžiagą? 

Tos klasės, kuriose buvo rei- 
kalaujama diskutuoti, – didžiau- 
sias asmeninis iššūkis kiekvienam 
atvykusiam studentui. Tad dau- 
guma jų sėdėdavo lyg sustingę, 
tarsi žaisdami slapto žvilgsnio 
žaidimą, vengdami bet kokio akių 
kontakto su dėstytoju. Vienintelė 
mintis guodė, kad mokymosi pro-
cesas kaip kylanti kreivė, kuri kada 
nors pasieks tą laukiamą tašką. Net 
neįsivaizduojate, kokia palaima 
apima, kai galiausiai supranti, ką 
žmonės kalba gatvėse, ką dėstytojas 
pasakoja per paskaitą. Suvoki, 
investuotas laikas studijoms, tobu- 

lėjimui nebuvo išvaistytas veltui. 
Ir kaip A. Fransas pasakytų: „Norint 
suvirškinti žinias, reikia jas ryti su 
apetitu“.

Antroji stotelė – Didžioji Britanija 
– Erasmus praktika. Atlikau praktiką 
tarptautiniame Bristolio oro uoste. 
Tiek praktinių žinių neįmanoma 
niekur gauti. Mes dažnai stebime 
vadovus ir ieškome atsakymų, 
kodėl kai kuriems iš jų sekasi dirbti, 
o kiti pasirodo esą tikri nevykėliai. Iš 
tiesų geri vadovai nėra toks dažnas 
reiškinys, turbūt man tiesiog 
pasisekė. Kadangi vadovas laikė 
mane  po savo sparnu tarsi jauniklį, 
kuriam perdavė savo žinias, patirtį 
ir patarimus. Turbūt todėl buvau 
pirmoji darbuotoja, kuri sulaukė 
puikių atsiliepimų iš klientų ir 
netgi buvau publikuota Didžiosios 
Britanijos SSP kompanijos laikraš- 
tyje. Tokie pasiekimai nėra atsitik- 
tinumas, tai yra sunkaus darbo, 
tobulėjimo ir užsibrėžtų tikslų 
siekimo rezultatas. Visa tai ir dar 
daugiau gali pasisemti kiekvienas iš 
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mūsų, kuris nebijo iššūkių, nesėkmių 
ir siekia tobulėjimo aukštumų.

Trečioji stotelė – Talinas. Taip taip, 
kas ieško – tas visuomet randa. Tad 
aš ir vėl radau galimybę kelti savo 
kvalifikacijos, žinių lygį užsienyje. 
Kaip bebūtų keista, bet tai yra vie-
ta, kur galiu save realizuoti maksi-
maliai. Visų pirma tiesiog nuostabu 
klausytis dėstytojų, kurių anglų kal-
ba yra gimtoji kalba. Taip, dauguma 
mano dėstytojų yra iš JAV, keletas iš 
Norvegijos bei Vokietijos. 

Negalvojau, kad kada nors 
rašysiu šia tema, nes niekada savęs 
nelaikiau anglų kalbos žinove, bet 
būtent šie metai įrodė, kaip aš pati 
pasiekiau tą momentą, kai anglų 
kalba nebėra kliūtis suvokti kitų 
mintis. Tiesiog noriu pasakyti, kad 
tai pats geriausias būdas tobulėti 
ir lavinti savo anglų ar kitos kalbos 
žinias ir netgi plėsti akiratį, kai pats 
net nejauti, jog tuo metu kartu ir 
mokaisi kalbą. 

Greičiausiai išmokti kalbą pade-
da tik gyvas bendravimas. Žinau, 
kad daugelis pasakys – dauguma 
žmonių tokių sąlygų neturi. Tiesą 
sakant, kiekvienas turi galimybę, 
ypač tie, kurie skaito šią esė. Be abe-
jo, sakysite, kad nedaug kas ryžtasi 
vienas vykti į kitą šalį nė žodžio 
nemokėdamas vietinės kalbos, o 
norėdamas ją išmokti yra privers-
tas suprasti aplinkinius. Bet kaip 
Dž.H.Mefitas pasakytų: „Bijodami 
pabandyti, daug ką pražiopsome“.

Visos programos, kurios skirtos 
studentams studijuoti užsienyje, 
yra pati geriausia galimybė ne 
tik tobulėti kaip asmenybei, bet 
taip pat tobulėti akademiniu, 
profesiniu atžvilgiu. Studentai, kurie 
pasinaudojo šiomis galimybėmis, 
grįžta praplėtę savo požiūrį, ži- 
nių kraitį, jie atviri naujovėms,   
tobulėjimui, naujų kultūrų atra- 
dimui. Jie ryžtasi ir toliau sunkiai 
dirbti, siekti savo tikslų vardan 
geresnės, įvairiapusiškesnės bei 
įdomesnės ateities. 

Tai yra patirtis, kuria turėtų pasi-
naudoti visi. Nebijau pareikšti to, kad 
būtent tarptautinė, tarpkultūrinė 
patirtis visapusiškai pakeis jūsų 
gyvenimą! Juk galimybė duota tik 
viena, tad nėra ko trypčioti vienoje 
vietoje, o gal, tiksliau sakant, vieno-
je šalyje?
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ŠVIETIMO MAINŲ 
PARAMOS FONDAS

Švietimo mainų paramos fon-
das – nuo 2007 m. sėkmingai vei-   
kianti Lietuvos agentūra, kuriai pa-
vesta administruoti Mokymosi visą 
gyvenimą programą ir kitas Europos 
Komisijos bei Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės finansuojamas iniciaty-
vas švietimo ir profesinio mokymo 
srityje. 

Tikslas. Padėti Lietuvos žmo- 
nėms pasinaudoti tarptautinio 
bendradarbiavimo projektų teikia- 
momis galimybėmis, kokybiškai ad-
ministruoti programas ir skleisti jų 
veiklos rezultatus. 

Misija. Skleisti mokymosi visą 
gyvenimą idėją ir suteikti galimybę 
kiekvienam įgyti tarptautinės pa-
tirties.

Paskirtis – vienintelė organiza-
cija, kuri siūlo visų amžiaus grupių 
žmonėms galimybę dalyvauti tarp-
tautiniuose švietimo projektuose.

Išskirtinumas – organizacija, tu-
rinti didžiausią švietimo projektų 
administravimo patirtį Lietuvoje, 
subūrusi kompetentingų žmonių 
komandą.

Veikla. Fondas administruoja 
daugiau nei �0 įvairiausių veiklų, 
kurios aktualios tiek moksleiviams, 
tiek senjorams, tiek studentams 
ar kitiems su švietimu susijusių 
institucijų atstovams.

Fondo teikiamomis galimybėmis 
gali pasinaudoti ir įvairios  asocia- 
cijos, verslo, nevyriausybinės orga- 
nizacijos, kitos struktūros, siekian- 
čios tobulinti savo veiklos sritį ar 
kelti darbuotojų kvalifikaciją.



ADMINISTRUOJAMOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI

Mokymosi visą gyvenimą programa:
• Comenius – Europa tavo klasėje!
• Erasmus – Europos erdvė aukštojo mokslo mobilumui!
• Leonardo da Vinci – nauji įgūdžiai geresniam darbui!
• Grundtvig – mokytis niekada nevėlu!
• Europos pažymėjimo programa – už naujoves kalbų mokyme!
• Pažintinių vizitų programa – Važiuok. Pamatyk. Sužinok!
Euroguidance – kelrodis profesijų jūroje.
Europass – atviras kelias darbui ir mokslui Europoje.
Erasmus Mundus – aukščiausios kokybės studijos Europoje.
Tempus – aukštojo mokslo modernizavimas partnerinėse šalyse.
Akademiniai mainai – valstybinės stipendijos pagal dvišales bendradar-

biavimo sutartis.
Bolonijos procesas – Europos aukštojo mokslo erdvės link.
Nordplus programa – Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas švietimo 

srityje.

Aktuali informacija apie Švietimo mainų paramos fondo administruoja-
mas programas ir projektus pateikiama interneto svetainėje www.smpf.lt.
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