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vyko moksleivių mainų programa
„Schuler
Austausch
Vilnius
Lyzeum – Oraniengymnasium“. Iš
Vysbadeno atvykę mokiniai savaitę
viešėjo lietuvių šeimose, susipažino
su šalies kultūra.
Vilniaus licėjaus mokiniai,
besimokantys vokiečių kalbos, kartu
su vokiečių kalbos mokytojomis
paruošė edukacinę ir pažintinę
programą. Užsieniečiai aplankė
Vilniaus senamiestį, sužinojo jo istoriją, išgirdo įdomių faktų apie šio miesto raidą. Daug laiko
buvo skiriama išvykoms: organizuotos ekskursijos į Anykščius ir Trakus. Šiuose miestuose
atvykėliai susipažino su lietuvių liaudies kultūra, aplankė muziejus, žavėjosi nuostabia gamta.
Taip pat Vilniaus Goethe institutas sutiko svečius, papasakojo apie vokiečių kūlturos plėtimą
Lietuvoje.
Moksleivių bendravimui skatinti buvo
įgyvendintas
projektas
„Vilniaus
pojūčiai“.
Dalyvaujantieji buvo suskirstyti į nedideles
grupeles, tris dienas vyko kūrybinis procesas:
filmavimas, rašymas, dainų kūrimas. Kiekviena
grupė pasirinkta forma pristatė Vilnių tokį, kokį
mato: istorinį ar daugiakultūrį, su savo žavinčia
gamta ar amžius menančia architektūra.
Vilniaus licėjaus mokiniai apie mainų programą:
Mainai - puiki galimybė susirasti naujų draugų, pažinti kitą kultūrą ir lavinti užsienio kalbų
įgūdžius. Nors pradžia gali būti sunki ir sukelti įvairių iššūkių arba kaip tik suteikti smagios patirties,
mainai vis vien atneša didžiulę naudą tau, kaip asmenybei, ir ypač tavo užsienio kalboms. Džiaugiuosi,
kad dalyvavau šioje programoje ir, nors kartais gali nepasisekti, linkiu visiems ją išmėginti.
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Mainai patiko, nes tai gera galimybė tobulinti savo tiek vokiečių, tiek anglų kalbos sugebėjimus,
išmokti naujų žodžių. Taip pat jų metu buvo galimybė pačiai pažinti lietuvišką maistą, supažindinti svečią
su lietuviška virtuve, tradicijomis, šiek tiek kultūra. Labiausiai džiaugiuosi, kad bent jau ši vokiečių grupė
pagaliau pamatė, kas, kur ir kokia yra Lietuva (iš pradžių nepatiko jų susidarytas išankstinis įspūdis neva
apie rusakalbių šalį, kuri yra labai panaši į, mano jau minėtą, Rusiją). Smagu, jog vokiečiai pamatė, ką
lietuviams reiškia krepšinis, ir turėjo galimybę stebėti Europos krepšinio čempionatą bei padidinti
Lietuvos rinktinės sirgalių gausas. Kartais šiek tiek trūko įdomių dalykų, veiklos, nepasisekdavo su oru
išvykų metu, tačiau tai – smulkmenos.
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