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TRIP- Travelling Raises an Inclusive 

Partnership 

„Erasmus+“ – tai ES programa, skirta švietimo, mokymo, jauni-

mo ir sporto sritims Europoje remti. Jos biudžeto    sąmata – 

26,2 mlrd. EUR.  Palyginti su            

ankstesne  programa (2014–

2020 m.), jos finansavimas yra 

beveik dvigubai  didesnis.   

2021–2027 m. programoje daug dėmesio  skiriama 

socialinei įtraukčiai, žaliajai ir  skaitmeninei pert-

varkai ir jaunimo dalyvavimui demokratiniame 

gyvenime skatinti.  

Ja remiami Europos švietimo erdvėje,  Skaitmeninio 

švietimo veiksmų plane ir Europos įgūdžių darbot-

varkėje nustatyti prioritetai ir veikla. Pagal šią 

programą taip pat: 

padedama įgyvendinti Europos socialinių 

teisių ramstį; įgyvendinama 2019–2027 m. 

ES  jaunimo strategija; plėtojamas           

europinis  sporto aspektas. 
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žinomus Manresos pastatus 

ir populiariausias Barselonos vietas.  Išmo-

kome, kaip planuoti biudžetą turui ir pra-

leidome smagų laika su naujais sutiktais 

draugais. 

Slovakija 

Paskutinė Eras-

mus+ TRIP kelionė, 

kurios tema 

„MEDICAL AND SPA 

TOURISM & EVALU-

ATION OF A TOUR“. 

Kelionė buvo nepa-

kartojama nuo pat 

atvykimo, tačiau 

gana ilga. Koman-

dos mokiniai pas 

šeimas apsistojo 

Žilinos rajone.  Veiklos buvo paprastos ir 

smagios bei pamokančios. Apsilankėme 

viename populiariausių Slovakijos SPA- 

Aphrodite taip pat aplankėmė Spiš pilį, Ice 

cave, Orava pilį ir Budatin pilį. išvyka į Slo-

vakiją, nors buvo savaitės trukmės, prask-

riejo kaip keletas akimirkų. 

Italija 
Erasmus+ TRIP „Recreational Tourism and Topographic Prepara-

tion” kelionė, kuri prasi-

dėjo Afrogaloje. Kelionės 

metu mokiniai aplankė 

Neapolį, Sorentą. Italijo-

je labai nustebino italų 

pagarba gydytojams, 

jiems bažnyčiose pas-

kirtos koplytėlės, ge-

bėjimas važinėtis sausakimšose gatvėse, gatvių klegesys, 

puikūs ledai ir kava, gyvenimo džiaugsmas.  

Lietuva 

Erasmus+ TRIP ,,Sport and Adventure Tourism 

and Itenirery of a Tour.”kelionė, Lietuvoje įvykęs 

trečiasis susitikimas buvo, nors jau daliai maty-

tas, ne ką mažiau 

smagus. Aplankyti 

objektai:         

Juodkrantė, Nidos 

kopos, Baubliai, 

Medvėgalio kal-

nas bei turas po 

Vilniaus sena-

miestį. Taip pat buvo išmokta, kaip paruošti chro-

nologiškai turą. Neįtikėtini įspūdžiai džiugino vi-

sus bei padėjo rasti bendros kalbos tarp projekto 

dalyvių. 

Lenkija  

Erasmus+ TRIP ,, Rural and Ecological Tourism 

and Psychological preparation- typology of    

participants”kelionė, vykusi 2022 kovo 20-25    

dienomis į Nidzicą, iš tiesų, buvo viena          

įsimintiniausių savaičių mano gyvenime. 

Kelionės metu išmokomo ir susipažinome su 

gidų pasiruošimu ke-

lionėms bei pagilino-

me žinias apie dalyva-

vusias šalis.               

Susipažinome su nau-

jais žmonėmis,       

pakeliavome po pačią    

Lenkiją ir smagiai         

praleidome laiką.   

Nuvykimas iki vietos  buvo ilgas, tačiau praleis-

tas laikas buvo to vertas. Kelionė buvo labai 

turininga ir smagi! 

Ispanija 

Erasmus+ kelionė į Ispanija, 

Manresa, kurios tema 

„CULTURAL AND         

SIGHTSEEING TOURISM 

AND PLANNING OF THE         

BUDGET“. Kelionės metu       

pristatėme Lietuvos kultūrą 

ir susipažinome su kitu šaliu   

kultūromis. Per šią kelionę   

pamatėme labiausiai       

Vizitai 
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