Projektinė diena – puikus netradicinis mokymasis
Nuo 2001 m. rugsėjo 26-oji paskelbta Europos kalbų diena. Europa turi tikrą
kalbų lobyną – 24 oficialiąsias kalbas ir per 60 vietos gyventojų bendruomenių, kalbančių
regioninėmis ar mažumų kalbomis, o kur dar savo kalbomis kalbantys atvykėliai iš kitų
kraštų ir žemynų! Būtent į šią kalbų gausą ir norėjo atkreipti dėmesį Europos Sąjunga ir
Europos Taryba, kai ėmėsi iniciatyvos ir rugsėjo 26d. paskelbė Europos kalbų diena,
kurios paskirtis – informuoti visuomenę apie daugiakalbystę Europoje, puoselėti kultūrų
ir kalbų įvairovę ir skatinti visus mokytis kalbų .
Kiekvienais metais ,,Neries“ pagrindinėje mokykloje Europos kalbų diena
minima įdomiai ir išradingai. Šiais metais mokykloje vyko daugiakalbystės projektas
,,Kalbos padeda bendrauti ir bendradarbiauti“. Kiekviena klasė turėjo pristatyti vienos
Europos šalies vėliavą, plakatą su pagrindine informacija apie šalį, sudaryti tos šalies
kalbos žodynėlį, išmokti žodžius bei išmokyti kitus. 5-8 klasių mokiniams teko nelengva
užduotis - per trumpą laiką išmokti tam tikros tautos nacionalinį šokį bei jį pristatyti.
Sunku patikėti, bet mokiniams puikiai pavyko tai padaryti. Ypatingų aplodismentų
sulaukė 5 c klasės berniukų sušoktas „Sirtakis“. Daugumai mokinių buvo atradimas, kad
kelių kalbų pasisveikinimas „Labas“ labai panašus į rusišką pasisveikinimą. 9-10 klasių
mokiniai dalyvavo viktorinoje. Mokiniams teko pasukti galvas, kad atspėtų tarsi ir
žinomą žmogų, vietą ar objektą.
Pradinių klasių mokiniai sulaukė vyresniųjų draugų iš Senamiesčio gimnazijos.
Jaunieji ,,mokytojai“ vaikus mokė pažinti vokiškai kalbančias šalis. O jų, pasirodo, ne
taip mažai: Vokietija, Austrija, Šveicarija, Lichteinšteinas. Mokinukai išmoko
pagrindinius posakius vokiškai, sužinojo, kur yra tos šalys, pristatė plakatus bei vėliavas.
Didžiausia staigmena mokiniams buvo svečiai iš Ruklos - Vaidoto bataliono
kariai su Lietuvoje esančiais sąjungininkais iš JAV ir Portugalijos. Mokiniai tiesiog
„atakavo|“ karius klausimais apie jų vaikystę, mokyklines dienas bei karinę tarnybą. Savo
ruožtu mokiniai pamokė karius dainuoti lietuvišką sutartinę bei mūsų tautinius šokius.
Kariai iš pradžių nedrąsiai mokėsi šokti, bet paskui su dideliu entuziazmu įsitraukė į
šokio sūkurį. Renginio pabaigoje, žinoma, dovanos, padėkos, nuotraukos atminimui...

