
TARPTAUTINIO PROJEKTO ERASMUS+ „Digital Literacy in 6 Steps” DALYVIŲ 

SUSITIKIMAS ITALIJOJE 

Birželio 13d.-17d. gimnazijos 5 mokiniai ir 2 mokytojai viešėjo mobilumo projekte 

„Digital Literacy in 6 Steps” Italijoje. Projekte dalyvauvo partneriai iš Bulgarijos, Graikijos, 

Italijos, Lietuvos, Ispanijos, Portugalijos. Tai buvo šeštasis ir paskutinis  projekto susitikimas, 

kuris vyko Tursi miestelyje Italijoje. Programos dalyviai gilino žinias ir kompetencijas 

skaitmeninio raštingumo, anglų kalbos ir kitose srityse.  

1 diena  

Pirmadienį projekto mobilumas prasidėjo mokykloje. Po direktorės sveikinimo žodžių 

italų komanda įteikė dovanas su programos logotipais ir aprodė savo mokyklą. Pertraukėlės  

metu buvo dalyviai skanavo itališkų užkandžių, bendravo su kitų šalių projekto dalyviais 

neformalioje aplinkoje. Vėliau teko susiburti į komandas ir kibti į darbus - išversti kiekvienos 

šalies padarytas atmintines temai „Kaip saugiai naudotis internetu?” Vakarienės metu projekto 

dalyviai susipažino artimiau. 

2 diena 

Antradienį dalyviai aplankė „Marinagri” uostą ir pasiskirstę į 2 grupes plaukė laivu. 

Išvykos metu grožėjosi vaizdais, išbandė laivo kapitono poziciją, pamatė, kaip veikia burių 

mechanizmas ir turėjo progą išsimaudyti Jonijos jūroje. Po pasiplaukiojimo projekto dalyviai 

buvo suskirstyti į tarptautines grupes ir kartu kūrė reels’us Instagramos platformoje. Varžybų 

metu mokiniai ne tik artimiau susibendravo, bet ir pagilino savo skaitmeninio raštingumo bei 

kūrybiškumo įgūdžius. Po pietų visi kartu lankėsi Materoje, išskirtiniame istoriniame pietų 

Italijos mieste, iškaltame uoloje. Miniatiūrinės siauros gatvelės, namai ir „sassi” arba uoloje 

iškalti būstai-urvai, kurių nepamatysi niekur kitur, pakerėjo ir mokinius, ir mokytojus. 

3 diena 

Trečiadienis prasidėjo aktyviai. Atvykę į „Circolo Velico Lucano” šalia paplūdimio 

dalyviai puikiai praleido laiką, plaukiojo su kanojomis, išbandė irklentes ir maudynes jūroje. 

Po pietų aplankytas Policoro miesto centras. 

4 diena 

Ketvirtadienį programos dalyviai vyko į miestelį „Rotondella” ir mokėsi gaminanti 

itališkus makaronus su „Nonne Chef”. Buvo įdomu ir smagu priartėti prie tradicinių patiekalų 

gamybos, o pati edukacija paliko daug gerų įspūdžių. Popietės metu jie aplankė „Tavole 

Palatine” archeologinius griuvėsius, kurie dedikuoti deivės Heros garbei. Šioje šventykloje 

gyveno ir žymus filosofas, matematikas Pitagoras. Legenda teigia, kad Pitagoras gali būti 

palaidotas po šiais griuvėsiais. Vakaras baigėsi  draugišku boulingo maču. 

5 diena 

Paskutinę projekto dieną mokiniai ir mokytojai susirinko į mokyklą, kurioje vyko 

programos uždarymo ceremonija. Visi dalijosi mintimis apie skaitmeninį raštingumą, internetą 

ir saugumo užtikrinimą. Vėliau buvo rodomi kiekvienos šalies sukurti filmukai apie saugumą 

internete bei vertinami Instagram platformos reels’ai. Po pertraukėlės įteikti sertifikatai. Vėliau 

aplankytas miestelis „Rabatana” ir pietūs italų šeimose. Buvo smagu ir įdomu pamatyti, kaip 

atrodo jų kasdienis gyvenimas, maistas, namai bei tarpusavio santykiai. Projekto veikloms 

baigiantis dalyviai dėkojo Italijos komandai už šiltą priėmimą, atsisveikino su kitais mokiniais, 

kurie per savaitę tapo draugais ir prižadėjo palaikyti ryšį bei ateityje vėl susitikti.  
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