Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje jau įsibėgėjo Erasmus+ programos strateginės partnerystės
projektas „Mąstome žaliai. Darnusis turizmas tvarioms bendruomenėms“ („Thinking Green:
Sustainable Tourism for Sustainable Communities“).
Į projekto veiklas jau įsijungė 44 gimnazistai. Vienas iš pirmųjų darbų buvo suburti mokinius į
grupes ir paskelbti apie veiklos pradžią. Informacinėje lentoje kiekviena grupė įdėjo nuotrauką ir savo
minčių apie projektą, žemėlapį. Taip pat gimnazistai kūrė logotipus tema „Think green“. Renkant
geriausią logotipą, įsijungė visa gimnazijos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, administracija, tėvai.
Iš viso balsavo 356 bendruomenės nariai. Visi logotipai yra publikuojami „Youtube“ kanale,
projektui viešinti bus sukurti atvirukai su logotipų atvaizdais. Projekto logotipu buvo išrinktas
portugalų logotipas, vaizduojantis medį su šaknimis.
Šių metų spalio 13-18 dienomis vyko pirmasis projekto susitikimas Vokietijoje, Ingolštato mieste.
Susirinko mokiniai ir mokytojai iš įvairių Europos šalių: Suomijos, Vokietijos, Slovėnijos,
Portugalijos, Ispanijos ir, žinoma, Lietuvos. Šio susitikimo svarbiausias tikslas - susipažinti su
partneriais bei išmokti naudotis IKT įrankiais, reikalingais projekto veikloms vykdyti. Atvykę
mokiniai gyveno šeimose, susipažino su vietine kultūra, tradicijomis, papročiais. Kol mokytojai
intensyviai ir kruopščiai planavo būsimų mainų veiklas, mokiniai dalyvavo mokymuose. Jie buvo
mokomi naudotis grafinio projektavimo svetaine ,,Canva“ bei kitomis programomis, kurios bus
integruotos į kitų projekto susitikimų veiklas. Bendravome anglų kalba. Buvo sunku ,,prasilaužti“,
nes visada galvojome, kad ne taip pasakysime, bijojome ne taip pasakyti. Tačiau, laikui bėgant,
supratome, kad jeigu nebandysime, mums nepavyks. Taip pat, kai visi susitikome, buvome nedrąsūs,
tačiau po dienos ar dviejų visi susidraugavome ir nenorėjome išsiskirti. Susikūrėme grupę
socialiniuose tinkluose, kad palaikytume ryšį visi kartu. Manome, dar ilgai vieni kitų nepamiršime.
Be pamokų, susitikimų ir veiklų planavimo susipažinome su Ingolštato miestu, aplankėme
universitetinį miestą Eikštatą, kur universiteto dėstytojai papasakojo apie turizmo infrastruktūros
kūrimą, o studentai supažindino su savo veiklomis, kuriant patrauklų miesto įvaizdį. Pamatėme
Bavarijos sostinę Miuncheną. Labai džiaugiamės, kad turėjome galimybę dalyvauti šiame projekte,
susirasti naujų draugų, pasisemti daug žinių bei patirti naujų įspūdžių.
Projekto vadovė Asta Fjellbirkeland

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią
Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį,
todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos
naudojimą.“

