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Pirmadienį sulaukėme „Erasmus+ Digital literacy in 6 steps“ svečių iš Graikijos, Ispanijos
ir Bulgarijos. Nuotoliniu būdu prie projekto komandos prisijungė kiti dalyviai iš Italijos ir
Portugalijos. Šio projekto tiklsas – šviesti jaunus žmones apie inerneto saugą ir įtraukti
išmaniąsias technologijas į skirtingas veiklas. Dalyviai visą savaitę kruopščiai atliko įvairias
veiklas, diskutavo, dirbo grupėse. Kartu su informacinių technologojų mokytoja Nijole
Bružaite kūrė saugaus interneto simbolius, rengė kultūrinį vakarą, kuriame kiekviena
tarptautinė komanda pristatė savo šalis. Mokiniai taip pat susipažino su Šiauliais – aplankė
žymius mūsų miesto objektus. Projekto komanda buvo išvykusi į praktinį seminarą Vilniuje,
kur kūrė lankstinukus, klausimyną ir plakatus apie saugos svarbą internete. Penktadienį,
pasirūpinę suvenyrais ir apsikeitę konktaktais su kitais programoje dalyvaujančiais
mokiniais, išvyko namo. Tikimės, kad lietuviai galės kuo greičiau aplankyti kitas projekte
dalyvaujančias šalis ir susitikti su jau draugais tapusiais „Erasmus+ Digital literacy in 6
steps“ projekto dalyviais.
Daugiau akimirkų – nuotraukų galerijoje.

Pirmadienio veiklos

Pirmadienį prasidėjo „Erasmus+ Digital Literacy in 6 Steps“ veiklos su svečiais iš
Graikijos, Portugalijos, Bulgarijos, Ispanijos, Italijos atstovai prie mūsų prisijungė
nuotoliniu būdu. Susitikę ryte pirmiausia visi susipažinome, tada vyko šalių pristatymai,
nuotoliniu būdu savo gimtines pristatė Italijos ir Portugalijos dalyviai. Po trumpo
susipažinimo visi kibo į projekto darbus. Iš pradžių Lietuvos atstovai parodė trumpą
filmuką apie mūsų gimnaziją. Tada svečius supažindinome su mokykla, parodėme
kabinetus, valgyklą, sporto salę, gamtamokslę laboratoriją, muzikos kabinetą, teatro klasę,
biblioteką, papasakojome apie mokyklos seimą, pasidarėme atminčiai nuotrauką prie 2
aukšte esančios, šiam projektui skirtos juodosios lentos. Po trumpos ekskursijos,
moksleiviai grįžo į auditoriją ir susiskirstę įvairiomis komandomis diskutavo apie interneto
ir socialinių tinklų reikšmę jų gyvenime ir piešė plakatus tema „Be Safe on Social Media“.
Grupėse susibūrė mokiniai iš skirtingų šalių, todėl tai buvo puiki proga artimiau vienas su
kitu pabendrauti. Veiklose taip pat dalyvavo Italijos ir Portugalijos projekto dalyviai. Po
sukurtų darbų pristatymo kiekviena šalis apžvelgė klausimyno apie saugų internetą
statistikas ir jas pristatė kitiems projekto dalyviams. Po to mokiniams buvo skirtas laisvas
laikas. Po vakarienės prasidėjo aktyvi veikla „City Rally“, skirta miesto pažinimui. Buvo
aplankytas „Rūtos“ šokolado fabrikas, nusipirkta suvenyrų, paragauta karšto šokolado.
Vakare laukė vakarienė ir bendravimas įvairiomis temomis. Vakarui įpusėjus lietuviai
trumpai papasakojo apie garsiausius Šiaulių objektus ir, aprimus orui, mokiniai lankėsi
miesto bulvare, centrinėje aikštėje, dalyviai nusifotografavo prie ženklo „#Šiauliaišviečia“,
aplankė Šiaulių simboliais tapusius lapės ir šaulio architektūrinius objektus ir buvo saugiai
parlydėti į viešbutį.

Antradienio veiklos

Antradienio tema „Komandos formavimo žaidimai“. Įvairios veiklos Erasmus+ projekto dalyviams visą dieną vyko
mokykloje. Mokiniai, pasiskirstę į tarptautines komandas, kartu su neatvykusiais Italijos ir Portugalijos mokiniais, dirbo į
pagalbą pasitelkdami išmaniąsias technologijas. Kartu su 3D programomis atliko projektą – kūrė saugaus interneto simbolį
bei šūkį su savo šalių atributika. Pavalgę pietus mokyklos valgykloje, projekto dalyviai grįžo pabaigti savo kurtų simbolių,
o vėliau juos pristatinėjo. Pasakojo, kodėl pasirinko vienokį ar kitokį variantą. Po pristatymų, pasidarę pertrauką, mokiniai
sugūžėjo į mitybos kabinetą ir kepė sausainius, sukurtus saugaus interneto simbolius. Dienos užbaigimas buvo vainikuotas
kultūriniu vakaru, kuomet kitų šalių dalyviai esantys Lietuvoje ir už ekrano pristatinėjo savo valstybes, jų kultūrą. Šiame
renginyje pasirodė ir „Romuvos“ gimnazijos choras „Bene Notes“, turėjome svečių iš folkloro ansamblio „Vieversėlis“,
kurie supažindino visus su lietuvių liaudies šokiais. Šventėje netrūko ir tradicinio svečių maisto bei mūsų pačių keptų
imbierinių sausainių. Po taip smagiai praleisto laiko ir vienas kito pažinimo mokiniai buvo palydėti į viešbutį ir laukiama
rytojaus.

Trečiadienio veiklos

Trečiadienį projekto dalyviai vyko į Vilnių. Pirmiausia mokiniai nukeliavo į Vilniaus universitetą, kur
skaitmeninės etikos centro darbuotoja skaitė pranešimą tema „My Precious Seatbelts in Digital World“.
Paskaitos metu buvo aptariamos socialinių tinklų skolos ir kaip jos susidaro, telefono priklausomybė šių dienų
pasaulyje, pateikiamos įvairios statistikos ir įdomūs faktai. Pavyzdžiui, per parą kiekvienas žmogus paliečia
savo telefoną 2 660 kartų ar kad kiekvieną dieną prie savo mobiliųjų telefonų praleidžiame 6 valandas. Po
teorinės dalies mokiniai turėjo galimybę pasivaikščioti sostinės centre ir apžiūrėti Vilniaus katedrą. Po
pasivaikščiojo bažnyčios viduje ir išgirstų istorijų apie Vilniaus įkūrimą, Erasmus+ projekto nariai keliavo
Gedimino pilies link. Viduje, jiems buvo vedama ekskursija, pasakojama Lietuvos istorija – nuo valstybės
įsikūrimo iki šių dienų aktualijų. Buvo aptariama įvairių ekspozicijų reikšmė ir svarba. Užlipus į bokštą, atsivėrė
nuotabūs vaizdai ir visa Vilniaus miesto panorama. Vėliau laisvas laikas buvo išnaudotas pažinčiai su Vilniumi,
pasivaikščiojimui po senamiestį, suvenyrų nusipirkimui bei pavalgymui. Sulaukėme atgarsių, kad svečiams iš
užsienio labai patiko mūsų sostinė ir ši ekskursija tikrai įsiminė.

Ketvirtadienio veiklos

Ketvirtadienis prasidėjo nuo edukacinio susitikimo Šiaulių apskirties Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.
Ten mokiniai aplankė „American corner“ parodą, kurioje galėjo labiau susipažinti su Amerikos kultūriniu
paveldu. Vėliau dalyvavo viktorinoje „Digital footprint and over sharing“, kurioje vaikai varžėsi tarptautinėmis
komandomis. Trys prizinės vietos buvo užimtos nuotoliniu būdu prisijungusių Portugalijos, Italijos bei Lietuvoje
viešinčių Ispanijos astovų. Po paskaitos Šiaulių apskirties Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje projekto
dalyviai gavo praktinių užduočių, kurias išvyko atlikti Saulės mūšio ir Kryžių kalno apylinkėse. Pasidarbavę ir
apžiūrėję šiuos kultūrinius objektus dalyviai išsikubėjo valgyti pietų. Po pertraukos projekto nariai grįžo į
mokyklą ir turėjo diskusiją tema „How could young people contribute to promoting e-safety in their
environment?“. Vėliau, vėl pasiskirstę tarptautinėmis komandomis atliko praktines užduotis: kūrė „Kahoot“
klausimyną, lankstinuką ir plakatą, kuriuose būtu aptariama saugaus interneto svarba. Po šių kūrybinių dirbtuvių
visos komandos pristatė savo darbus ir turėjo šiek tiek laisvo laiko. Tada prasidėjo šokiai, neformalus
bendravimas.

Penktadienio veiklos

Penktadienį buvo paskutinė proga praleisti laiką su mokiniais iš užsienio. Ryte projekto dalyviai, atvykę į
mokyklą, planavo artimiausią vizitą į Ispaniją. Po to, mokiniai Šiaulių centre dalijo praeiviams savo sukurtų
lankstinukų apie saugos svarbą internete. Vėliau aplankė saulės laikrodžio aikštę, geležinę lapę ir pasivaikščiojo
aplink Talkšos ežerą. Kadangi oras mūsų projekto narių nelepino, teko suktis greitai, kad jie nesušaltų. Grįžus į
mokyklą buvo vykdoma refleksija, aptariamas projektas ir jo veiklos. Prie projekto aptarimo nuotoliniu būdu
prisijungė Italijos ir Portugalijos atstovai, kurie taip pat išreiškė nuomonę apie projektą. Mokiniai, užpildę
atsiliepimų anketą, aktų salėje vienas kitam įteikė Erasmus+ projekto dalyvio sertifikatus bei grįžo į viešbutį.
Atėjo atsisveikinti su projekto dalyviais ir jų mokytojais. Pasak projekto narių iš užsienio, noro atsisveikinti su
Lietuva visiškai nebuvo. Tikimės, kad Lietuvos atstovai galės kuo greičiau vykti aplankyti kitose šalyse
gyvenančių projekrto dalyvių, pažinti skirtingas kultūras.

