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

SUSITIKIMAS GRAIKIJOJE 

Balandžio 27d. - gegužės 4d. gimnazijos mokiniai ir mokytojos dalyvavo mobilume 

Graikijoje „Digital Literacy in 6 Steps”. Tai jau penktasis šio projekto susitikimas, kuris vyko 

Thessaloniki - Graikijos mieste prie Egėjo jūros. Projekto dalyviai  (Goda Samalionytė, Kristupas 

Kvitko, Andrius Zurba, Ignas Šaltis, Lauryna Šarlauskaitė, Gabrielė Ivanovaitė. Mokinius lydėjo 

mokytojos Irma Adomavičienė ir Joana Mekšriūnienė) gilino  skaitmeninio raštingumo, anglų 

kalbos ir istorijos žinias. Pažintis su kitų šalių (Portugalijos, Bulgarijos, Graikijos, Ispanijos, 

Italijos) dalyviais paliko šilčiausius prisiminimus. 

1 DIENA. Vassiliadžio mokykla sužavėjo savo laisva ir kūrybiška mokymosi aplinka, šiltais ir 

draugiškais bendruomenės tarpusavio santykiais. Kartu su projekto dalyviais iš Italijos, Bulgarijos, 

Portugalijos, Graikijos žaidėme susipažinimo žaidimus, bendravome, kalbėjomės apie pomėgius. 

Dalyvavome darbo grupėse, kurias vedė informacinių technologijų mokytoja Joanna Mirto 

Chatzigeorgiou. Ji pristatė dirbtinio intelekto galimybes ir pritaikymą dabartinėje visuomenėje. Šią 

informaciją įsisavinti padėjo įvairios praktinės užduotys, kurios privertė mąstyti taip, kaip mąsto 

programuotojai ir robotai. Dalyvavome diskusijoje „Dirbtinis intelektas“. Graikai  įteikė atminimo 

dovanėles: marškinėlius su DL6S logotipu, magnetukus ir Thessaloniki miesto žemėlapį. Vėliau 

graikų mokiniai organizavo pažintinę ekskursiją po miesto centrą. Salonikai – tai svarbus religinis 

centras su daugybe išlikusių bizantinių bažnyčių. Išlikusi romėnų triumfo arka Galerėja (apie 300 

metus), Šv. Demetrijaus bazilika (V a.), Šv. Sofijos kupolinė bazilija (V–VIII a.). 

2 DIENA. Pažintis tęsėsi su Graikijos istorija. Organizuota išvyka į Bizantijos muziejų. Šis garsus 

muziejus pristato puikią artefaktų kolekciją, kuri buvo atskleista Thessaloniki ir senojoje 

Makedonijoje. Kolekcija apima nuo priešistorės iki vėlyvos senovės. Sužavėti didinga Graikijos 

kultūra dalyvavome orientaciniame žaidime ,,City rally” -  aplankėme istorines Thessaloniki vietas: 

Baltąją pilį, Zongolopoulos skulptūrą ,,Skėčiai”, Aristotelio aikštę, Galerijos arką, šventojo 

Dimitrijaus bažnyčią ir kt. Lankant vietas buvo atliekamos  užduotys: iš savo kūnų padaryti šio 

projekto pavadinimo akronimą ,,DL6S”, iš praeivių sužinoti Thessaloniki miesto pavadinimo kilmę 

ar tiesiog įdomiai nusifotografuoti prie objektų.  

3 DIENA. Edukacinė išvyka į Olimpo kalną. Tai aukščiausias Graikijos kalnas (2 918 m) ir vienas 

aukščiausių kalnų Europoje. Vykstant autobusu graikų mokiniai organizavo žaidimus, pasakojo apie 

mitologiją, Graikų dievus, kurie gyveno Olimpo kalne. Surengtoje viktorinoje apie Graikų dievus 

laimėjome 1-ąją vietą. Olimpo kalnas sužavėjo savo didybe. Apsilankėme atokiai kalnuose 

įsikūrusioje Dioniso šventykloje. Olimpo kalno papėdėje įsikūrę nuostabaus grožio istoriniai 

miesteliai Palaios Panteleimonos ir Litochora.  

4 DIENA. Ekskursija prie Egėjo jūros, į Peraios paplūdimį. Puikiai praleistas laikas pajūryje, 

komandiniai žaidimai, maudynės jūroje, gardūs ledai.  

 5 DIENA. Projektinės veiklos mokykloje. Vyko dirbtuvės apie MOOC. Susipažinome su dar viena 

nuotolinio mokymosi platforma MOOC. Dirbdami grupėse diskutavome apie pastarųjų metų 

pandemijos metu vykusį nuotolinį mokymąsi, pasidalinome savo patirtimis, įvardinome  

pranašumus ir trūkumus.  

Projekto dalyviams įteikti sertifikatai. Vyko veiklų refleksija, padėkoję vieni kitiems atsisveikinome 

bei pažadėjome palaikyti draugiškus ryšius. 

Projekto dalyvių informacija 

 


