Tarptautinio Erasmus+ projekto „DIGITAL LITERACY IN 6 STEPS" susitikimas Bulgarijoje

Balandžio 10-16 dienomis gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo mobilumo projekte „Digital
Literacy in 6 Steps“ Bulgarijoje. Tai jau ketvirtasis šio projekto susitikimas, kuris vyko Veliko Tarnove buvusioje Bulgarijos sostinėje.
PIRMA DIENA. Pirmadienį projekto mobilumą Bulgarijoje atidarė mokyklos direktorė. Po sveikinimo
žodžio bulgarai aprodė savo mokyklą ir kaip joje vyksta pamokos. Pastebėjome, jog dominuojanti pamokų
medžiaga, priemonė - išmaniosios technologijos. Grįžę į klasę visi atlikome testą ir sužinojome, koks yra
mūsų mokymosi stilius. Kavos pertraukėlės metu turėjome galimybę paskanauti tradicinių bulgariškų
užkandžių bei artimiau susipažinti su kitais dalyviais. Pirmadienio popietę aplankėme senosios Bulgarijos
sostinės Veliko Tarnovo įžymiausius objektus: etnografinį kompleksą “Samovodska charshia”, Gurko
gatvę, Asenevtsi ir “Mother Bulgaria” paminklus.
ANTRA DIENA. Antroji diena prasidėjo regioninėje viešojoje bibliotekoje Petko Slaveykov. Mus pasitiko
bibliotekos informacinių technologijų specialistas, kuris mus artimiau supažindino su Veliko Tarnovo
istorija, parodydamas informatyvų video įrašą, parodė ir papasakojo, kaip yra skaitmenizuojamos knygos
ir kaip išmaniosios technologijos prisideda prie knygų išsaugojimo. Taip pat išklausėme paskaitą apie saugų
internetą, kaip jame užtikrinti savo saugumą. Nustebino tai, jog buvo remtasi jų asmenine patirtimi, tad
paskaita mus tikrai sudomino. Po veiklų bibliotekoje kartu su bulgarais ragavome tradicinės bulgariškos
virtuvės patiekalų. Lankėmės multimedijos centre “Tsarevgrad Tarnov”, kuriame gidė pasakojo plačiau
apie tautiečių gyvenimo būdą viduramžiais. Iškart po to mus pasitiko kitas gidas ir kopėme į Tsarevets
kalną - Veliko Tarnovo susikūrimo pradžios vietą.
TREČIA DIENA. Papusryčiavę viešbutyje išsiruošėme tolimai kelionei į Nesebarą, kurortinį miestelį
juodosios jūros pakrantėje. Šis miestelis nuo 1983 metų yra įtrauktas į UNESCO saugomų paminklų sąrašą.
Saulėtas ir šiltas oras leido mėgautis nuostabia antikine architektūra ir nepakartojamais juodosios jūros
vaizdais.
KETVIRTA DIENA. Dieną pradėjome darbingai - grupelėse kūrėme tinklapį, naudodamiesi HTML kalba.
Po kavos pertraukėlės mes diskutavome apie skaitmeninio raštingumo svarbą, privalumus ir trūkumus. Kol
mokytojai aptarinėjo artėjantį mobilumą Graikijoje, mes, mokiniai, žaidėme stalo žaidimus, dainavome ir
šokome. Mokytojams sugrįžus, mokyklos direktorė pasveikino visus dalyvius ir įteikė mums sertifikatus.
Vakare vykome stebėti šviesų ir muzikos šou, kurį mums padovanojo bulgarų komanda.
PENKTA DIENA. Papusryčiavę keliavome į miestelį Tryavną ir išskirtine architektūra pasižymintį
etnografinį kompleksą Etarą, kuriame buvo galima pamatyti skirtingas amatininkų dirbtuves, paragauti
kavos, virtos ant smėlio, nusipirkti skanėstų, suvenyrų. Diena buvo labai šilta, todėl paragavome ir vietinių
ledų. Grįžę į viešbutį susidėjome daiktus ir susiruošėme į paskutinę vakarienę Bulgarijoje su portugalais.
Atsisveikinę su naujais draugais pradėjome kelionę namų link.

Projekto mobilume dalyvavo Augustė Virbalaitė, Goda Samalionytė, Agnė Degutytė ir Laurynas
Cvilikas. Mokinius lydėjo mokytojos Renata Baronienė ir Irma Adomavičienė.

Informacinių technologijų mokytoja Renata Baronienė

