Pirmasis interaktyvus pokalbis su Kroatijos ir Nyderlandų karalystės mokiniais
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Spalio 11 dieną tarptautinio projekto „Reaching Out Through Skype 2017–2018” dalyviai, 6b ir
7b klasių mokiniai, susirinko Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos konferencijų salėje,
papuoštoje Europos šalių simbolika. Projekto koordinatorė mokykloje Rūta Šukevičienė visiems
susirinkusiems palinkėjo gerai praleisti popietę ir perdavė sveikinimus nuo šio projekto
iniciatorės Litouws Cultureel Centrum (Nyderlandų Lietuvos kultūros centro) vadovės Saulės
Gaižauskaitės ir Europos Komisijos atstovybės Nyderladų Karalystėjė pareigūno Hugo Keizer.
Neilgai trukus prasidėjo interaktyvus pokalbis Skype su Kroatijos ir Nyderlandų karalystės
mokiniais. Pirmojo skambučio su didžiausiu nekantrumu sulaukėme iš olandų, o po to turėjome
skambinti ir bendrauti su kroatais. Jaudulys buvo jaučiamas ir pas mus, ir iš tų, kurie buvo
kitapus ekrano.

Šių metų projekto tema – „Dizainas ir mano šalis”, todėl pokalbyje dalyvaujantys mokiniai buvo
paruošę pristatymą apie savo šalį, mokyklą, tai, ką naujo sužinojo apie kitą šalį ir apie dizainą
mus supančioje aplinkoje. Šiam 10 minučių prisistatymui 7b klasės mokiniai kruopščiai ruošėsi
su anglų kalbos mokytoja Rūta Tirlikiene. Mokiniai anglų kalba pasakojo apie savo mokykloje
sukurtą dizainą, gražiausius mokyklos kampelius, kuriuos patys kūrė ir dekoravo, apie Jurbarko
gražias vietas ir dizainą. Kiekvieną pristatymą vainikavo dainelės olandų ir kroatų kalbomis,
kurias išmokti ir sudainuoti padėjo muzikos mokytoja Dalė Janušaitienė. Septintokai olandams
sudainavo dainelę „Onder moeders paraplu” (Mamos lietsargis), o kroatus nustebino šeštokai
dainele „Zeko i Potočic” (Triušelis ir upeliukas). Abiejų kūrinių žodžiai nebuvo lengvi, bet
mokiniai juos išmoko, pasirodymai buvo puikūs.

Olandų ir kroatų mokiniai buvo paruošę panašius pristatymus. Pasakojo apie savo šalį, mokyklą
ir jų kraštui būdingą dizainą. Mūsų mokinius ypač nudžiugino kroatų lietuviškai atliekama
dainele „Plaukė žąselė per ežerėlį”.

Mokykloje vykęs renginys, kuris tokio pobūdžio buvo pirmasis, suteikė mokiniams galimybę
susipažinti su savo bendraamžiais iš kitų Europos šalių, pajusti kitų šalių kultūrą bei ugdytis
komunikacinius ir oratorinius gebėjimus. Toliau laukia antrasis projekto etapas: fotografijų
paroda – „Mūsų gatvės”. Mokiniams teks fotografuoti Jurbarko ar kito Lietuvos miesto gatves,
pastebint ir atpažįstant dizaino objektus. Jiems padės dailės mokytoja Lina Rušienė. Jungtinė,
šešių projekte dalyvaujančių mokyklų, paroda bus eksponuojama Vengrijoje, Kroatijoje,
Nyderlandų Karalystėje, Portugalijoje, Italijoje ir Lietuvoje.
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