ĮSPUDŽIAI IŠ VOKIEČIŲ KALBOS STOVYKLOS
PASCH-Medienworkshop „Mit Bildern erzählen“

Dalyvavimas Pasch kalbos stovykloje suteikė daug naujos informacijos ir padėjo pagerinti vokiečių
kalbos įgūdžius. Stovykloje labai smagiai, įdomiai ir turiningai praleidau laiką. Ir apgyvendinimas, ir
maistas buvo labai geras, stovyklos programa - naudinga.
Vaiva Žukauskaitė
Rugsėjo 26-29 dienomis dalyvavau PASCH-Medienworkshop, vykusiose Druskininkuose ir
organizuotose Goethe’s instituto. Šiose dirbtuvėse fotografavome, redagavome nuotraukas, kėlėme jas į
soc. tinklus bei aiškinomės apie autorines teises. Tiesa, turėjom ir laisvo laiko, kurį skyrėm ilgiems
pasivaikščiojimams mieste. Be viso to, susipažinome su daugybe bendraamžių iš įvairių Vidurio Europos
šalių, bendraudami taikėm jau turimas vokiečių kalbos žinias ir, tikrai džiugu, susikalbėjom ir pasistengę
išreiškėm tai, ką norėjom. Įspūdis, kuris įsiminė labiausiai buvo tautų vakaras, kuriame kiekvienos šalies
atstovai pristatinėjo savo valstybę. Tai parodė prioritetus, leido susidaryti nuomonę ir sužinot apie
valstybę iš būtent jos piliečių. Šios 3 dienos buvo puikus ir prasmingas laikas, leidęs sužinoti daug naujų
dalykų apie fotografiją ir socialinius tinklus, pažinti naujus žmones ir jų kultūrą, linksmai leisti laiką,
pritaikyt kalbos žinias praktiškai ir sužinot apie jos teikiamas galimybes ateityje. Tai yra nauja patirtis ir ji
džiugina!
Ieva Jasiukevičiūtė
Ši keturių dienų stovykla Druskininkuose buvo turbūt pati įdomiausia ir naudingiausia stovykla, kokioje
esu buvusi. Rytais turėdavome kursus, kuriuose pasakojo apie socialinių medijų tinklų ypatumus, kalbėjo
įdomiomis ir naudingomis temomis, davė patarimų, o po pietų atlikdavome praktiką, kai kada netgi lauke.
Paskaitos vykdavo vien tik vokiečių kalba, dėstytojos buvo labai šiltos ir mielai padėdavo, patardavo.
Dienos pradžioje ir pabaigoje susiburdavome į ratelį, kurio metu aptardavome ką nuveiksime ar ką jau
padarėme tą dieną, o tai leisdavo geriau įsisavinti daromą progresą. Gavome unikalią galimybę
pabendrauti su žmonėmis iš beveik visos Europos, labai patobulinau savo vokiečių kalbėjimo
sugebėjimus. Turėjome įdomių išvykų, ištyrinėjome visus Druskininkų kampelius, laisvalaikis buvo labai
gerai suderintas su intensyvesniomis paskaitomis.
Martyna Kemeklytė

Vokiečių kalbos mokausi tik metus, tad ši trijų dienų stovykla Druskininkuose man buvo puiki galimybė
pagilinti savo žinias ir pakalbėti vokiškai. Stovyklos tema - socialinės medijos bei fotografavimas, tad dvi
dienas turėjome gana daug intensyvios veiklos: klausėmės paskaitų apie socialinius tinklus ir duomenų
apsaugą, taip pat buvo praktinių užduočių, kai reikėjo fotografuoti. Buvo labai smagu ir įdomu, kad
stovykloje buvo žmonių ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vengrijos bei Slovėnijos.
Galėjome susipažinti su mokiniais iš kitų šalių, su jais pabendrauti, papasakoti apie Lietuvą, sužinoti
kultūrinių skirtumų, geriau pažinti šias užsienio šalis.
Iš tiesų sunku patikėti, kad vos kelios dienos, praleistos vokiečių kalbos stovykloje, gali padaryti tokią
didelę įtaką mano kalbinėms žinioms ir įgūdžiams, praplėsti akiratį bei supažindinti su įdomiais
žmonėmis.
Dovilė Plukaitė
Nors stovykla buvo tik trijų dienų, patyriau tiek daug, ko per tokį trumpą laiką atrodytų patirti
neįmanoma. Stovyklos tema "Socialiniai tinklai" asmeniškai man buvo labai naudinga, nes nesu labai
didelė jų vartotoja, tad ši stovykla padėjo atrasti kažką naujo. Taip pat patobulinau vokiečių kalbos lygį,
kalbėti visas tris dienas vien vokiškai, girdėti vien vokiečių kalbą yra gana sudėtinga, bet be galo
naudinga. Susipažinau su daugybe svetimšalių, kurie taip pat dalyvavo šiame projekte, buvo lavai įdomu
su jais kalbėti ne kaip įprasta angliškai, o vokiškai. Man ypač patiko, kaip stovyklos organizatoriai
sugebėjo įtraukti į veiklą ir sudominti tikrai puikia galimybe studijuoti Vokietijoje.
Vėja Šovaitė
Vokiečių kalbos stovykla Druskininkuose buvo viena iš geriausių mano stovyklų. Stovykloje buvo vaikai
ir mokytojai iš labai įvairių pasaulio valstybių– nuo Vengrijos iki Estijos. Todėl turėjome galimybę
susipažinti su naujais ir linksmais kitataučiais, išgirsti iš jų apie jų kultūrą bei kasdieninį gyvenimą. Ryte
ir vakare vykdavo paskaitos apie Socialinius tinklus ir fotografijas ir labai draugiškas ir šiltas kolektyvas
kūrė nuostabią mokymosi atmosferą jų metu. Išklausę ir apibendrinę visą informaciją turėjome padaryti
galutinį projektą. Galiausiai, šita stovykla man ne tik praplėtė vokiečių kalbos žinias, bet ir padėjo lavinti
fotografavimo, bendravimo su kitataučiais įgūdžius.
Žilvinas Aleksa
Nepakartojamos trys dienos. Niekada negalvojau kad per tokį trumpą laiką galima išmokti tiek daug. Tai
buvo nuostabus laikas panaudoti visas turimas žinias ir įgauti daug naujų. Trys dienos Druskininkuose
labai greitai praėjo, susipažinau su daug žmonių iš kitų šalių, o grįžus atgal į Vilnių, vis galvojau kaip šį
ar kitą žodį pasakyti vokiškai.”
Laura Milaknytė
Turėjau galimybę sudalyvauti PASCH rengiamose dirbtuvėse Druskininkuose. Dirbtuvės tikrai patiko,
buvo puiki proga susitikti su bendraamžiais iš kitų šalių. Dirbtuvių organizavimas buvo beveik
nepriekaištingas (nes tobulumui ribų nėra), nors nemažai faktų apie fotografavimą buvo žinomi jau
vykstant į dirbtuves, bet išmokau nemažai vokiškų žodžių, atradau naujų nuotraukų darymo technikų.
Apgyvendinimas buvo nepriekaištingas. Žmonės, organizavę ir vykdę dirbtuves, buvo labai malonus.
Jarl Branting

