,,ROMUVOS“ gimnazistai - Erasmus+ projekto S.H.A.R.E mokymuose
Anglijoje
Kaip dažnai nedidelės valstybės turi tą vadinamąjį mažos valstybės sindromą.
Tarptautiniai projektai, vykdomi mokyklose, kai projektų veikloje dalyvauja mokiniai
iš įvairių pasaulio šalių, leidžia tų mažų valstybių jaunimui suvokti vieną svarbų
dalyką – visame pasaulyje žmonės gyvena panašiai: juos kankina tie patys klausimai,
tos pačios problemos, jie džiaugiasi tais pačiais dalykais. Kiekviena mokykla,
dalyvaujanti tarptautiniuose projektuose, sudaro galimybes savo mokiniams ir
mokytojams pajusti savo vertę, įgyti žinių ir pasitikėjimo, praplėsti akiratį.
Kovo 4—kovo 9 dienomis vyko tarptautinio Erasmus+ projekto S.H.A.R.E dalyvių
mokymai Isle of Wight koledže, Vaito saloje. Susitikime dalyvavo mokiniai ir
mokytojai iš Vokietijos, Lenkijos, Anglijos, Graikijos, Norvegijos bei Lietuvos.
Mūsų ,,Romuvos“ gimnazijai atstovavo Gerda Kvitko (3a), Brigita Škerbaitė (3a) bei
mokytojos Diana Nemeikienė ir Joana Mekšriūnienė. Projektą finansuoja Europos
Sąjunga.
Šie mokymai jau paskutiniai, todėl projekto dalyviai buvo rengiami tapti mokiniais –
ambasadoriais, kurie skleistų projekto idėjas apie sveiką gyvenseną savo aplinkoje,
skatintų aplinkinius sveikai maitintis, sportuoti bei patartų, kaip kovoti su stresu.
Mokymų metu mokiniai įgijo praktinių įgūdžių, kaip organizuoti renginius. Dirbdami
tarptautinėse grupėse, projekto dalyviai mokėsi organizuoti sportinį užsiėmimą:
sugalvoti veiklas, parengti detalų planą, numatyti galimas rizikas. Savo parengtas
veiklas praktiškai išmėgino su vietinės mokyklos vaikais, tarp kurių buvo ir specialių
poreikių mokinių. Projekto dalyviai taip pat atliko testus, kad nustatytų savo fizinę
sveikatą, pristatė savo nacionalinius patiekalus koledžo bendruomenei. Aplankyta
Anglijos karalienės Viktorijos rezidencija – Osborne House.

Projekto mokymai neabejotinai patobulino dalyvių anglų kalbos žinias. Jauni žmonės
suvokė, kaip svarbu sportuoti, išmokti atsipalaiduoti, sveikai maitintis. Svarbu žengti
pirmą žingsnį sveikos gyvensenos link. Projekto dalyviai pasidalino mintimis,
kokiomis priemonėmis skatins gimnazijos bendruomenę gyventi sveikiau. Projektinių
veiklų rezultatai bus apibendrinti eknygoje, kuria galės naudotis visi jauni žmonės,
kurie nori sveikai gyventi.
Belieka pasisėmus žinių, papildžius savo įspūdžių kuprinę keliauti toliau ir dalintis
visomis geromis idėjomis su savo bendruomene.
Projekto dalyviai

