
 
 

 

 

Juliaus Janonio gimnazijos mokytojai Erasmus+ projekte ,,Kova su pavojais per 

olimpines vertybes“ 

 

Rugsėjo 26-30 dienomis Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokytojų komanda (Irena Vidžiūnienė, 

Rasa Šimkevičienė, Rima Kalvelienė, Edvinas Gedgaudas) buvo išvykę į Klatovy miestelį Čekijoje, kur 

susitiko su Erasmus+ projekto ,,Kova su pavojais per olimpines vertybes“ partneriais. 

Projekto tikslas – supažindinti jaunuosius sportininkus su jų sveikatai gresiančiais pavojais bei sukurti 

metodiką, padėsiančią pedagogams dirbti su įvairaus amžiaus vaikais, remiantis olimpine filosofija, 

vertybėmis, simboliais ir kitomis fizinio aktyvumo veiklomis. Visos veiklos programoje remiasi 

penkiomis olimpizmo ugdymo temomis: pagarba, kilniu elgesiu, pastangomis pelnytu džiaugsmu, 

kūno/valios/proto darna bei tobulumo siekiu. 

Nors dėl pandemijos projekto veiklos buvo vis atidedamos, tačiau mokytojai aktyviai dalyvavo 

susitikimuose bei konferencijose nuotoliniu būdu, kuriuose buvo nuolat aptariama projekto vizija, 

vyko veiklų planavimas. Pagaliau, daugiau nei po metų, vadovų, mokytojų, trenerių komandos 

susitiko mobilumo vizite Čekijoje. 

Pagrindinis šio susitikimo tikslas - dalintis gerąją patirtimi ir žiniomis apie vertybių ugdymą per sportą 

bei pasiruošti praktinėms veikloms su  jaunaisiais sportininkais ir krepšinio turnyrui Stambule. Tiek 

teminių, tiek praktinių seminarų metu mokytojai diskutavo, kūrė ir pristatė veiklas apie kovą su 

pavojais per olimpines vertybes. 

Kadangi projekte didelis dėmesys skiriamas komandiniam žaidimui – krepšiniui,  vizito metu  

mokytojai stebėjo Klatovy krepšinio klubo treniruotes, vedė užsiėmimus jauniesiems sportininkams ir 

aptarimo metu dalinosi gerąją patirtimi. Pasinaudoję proga susitikimo dalyviai lankėsi miestelio 

merijoje, kurioje meras Rudolf Salvetr pristatė regiono švietimo bei sporto plėtojimo strategijas. Žinių 

plėtros tikslais projekto grupė  apsilankė ir „Jaroslava Vrchlického“ gimnazijoje. 

Paskutinę vizito dieną visa grupė praleido Prahoje, kur patyrė daug įsimintinų akimirkų. Pirmiausia, 

apsilankėme Čekijos olimpiniame komitete, kur išklausėme pristatymą apie olimpinių vertybių 

programos integravimą mokyklose, taip pat lankėmės Tokijo olimpinių žaidynių 2020-ųjų metų 

parodoje. Neišdildomą įspūdį paliko priėmimas Turkijos ambasadoje, kurioje dalyviai diskutavo apie 

Erasmus+ programos ypatumus ir naudą jauniems žmonėms. 

Grįžusi iš susitikimo mokytojų komanda intensyviai ruošiasi stovyklai, kurios tikslas supažindinti 

jaunuosius sportininkus su olimpinėmis vertybėmis bei olimpizmu ir kaip apsisaugoti nuo kylančių 

pavojų. Jaunimas turi vengti narkotikų ir dopingo, išmokti gerbti savo varžovus, oriai priimti 

pralaimėjimą bei siekti intelektualinio išsilavinimo . Kitas projekto etapas po stovyklos bus 3x3 

krepšinio turnyras Stambule, kuriame dalyvaus jaunuoliai iš visų projekto partnerių šalių. 


