Pirmas susitikimas
Porto, Portugalija 2018 10 14 – 2018 10 20
Mūsų pirmoji komanda:
1.

Gvidas Poška,

2.

Lidija Ziepaltaitė,

3.

Austėja Norkutė,

4.

Gintarė Akramaitė,

5.

Augustė Bliūdžiūtė,

6.

Augustė Klišmontaitė.

Mokytojos: Jūratė Orlovienė ir Ingrida Vaičienė.
Kelionė į Porto prasidėjo dar iš vakaro, kai apie 2 valandą nakties sėkmingai pasiekę Šiaulius, susėdome
į maršrutinį autobusą, vežantį į Rygos oro uostą. Pirmasis persėdimas buvo Londone. Nors ir sinoptikai
parnašavo nepalankias mums oro sąlygas, tačiau lėktuvas pakilo ir mes sėkmingai nusileidome Porto oro uoste.
Po valandos trukmės kelionės traukiniu, pasiekėme miesto centrą, kur mūsų laukė nenusakomo skonio šviežiai
spaustos apelsinų sultys bei tradiciniai Nata pyragėliai.

Nors kelionė buvo ilga ir varginanti,

mes tikrai visi džiaugėmės vakare susitikę ir susipažinę su kitų šalių mokiniais bei mokytojais.
Po gausių vaišių ir smagaus bendravimo visi patraukėme ilsėtis.
Pirmąją dieną pradėjome nuo žaidimo „Speed-dating“, kuris leido dar geriau pažinti vieni kitus.

Pažintį su mobilumo tema pradėjome nuo teorinės paskaitos apie darnų vystymąsi, mobilumą, jo
pasekmes ir problemas.
Po pietų pasiskirstę į grupes pradėjome darbą įvairiose veiklose: garsų ir vaizdų žemėlapių kūrimo,
projekto logotipo kūrimo, darnaus vystymosi dokumentų analizės, klausimyno apie mobilumą kūrimo,
fotografijos.

Antrąją dieną vykome į Lisaboną.

Lisabonoje mūsų laukė labai aktyvi bet kartu ir emociškai nelengva diena. Pradėjome savo veiklas
Neįgaliųjų reabilitacijos centre, kur neįgaliesiems yra taikoma judesio terapija. Mes visi dalyvavome
užsiėsimuose, kurie mums padėjo suprasti, ką reiškia judėti kai tavo judėjimo laisvė yra apribota neįgalumu

(neįgaliojo vežimėlis, kurtumas, aklumas, cerebrinis paralyžius). Emociškai nebuvo lengva, tačiau ši patirtis
buvo neįkainojama.

Trečioji diena prasidėjo nuo darbo grupėse. Vėl tęsėme veiklas garsų ir vaizdų žemėlapių kūrimo,
projekto logotipo kūrimo, darnaus vystymosi dokumentų analizės, klausimyno apie mobilumą kūrimo,
fotografijos užsiėmimuose. Po pietų keliavome į Porto universiteto Fizikos fakultetą, kur išklausėme paskaitos
apie mobilumo sampratą moksle (mūsų kūnuose, gamtoje, visatoje; dalelių judėjimą). Po to galėjome praktiškai
išbandyti garais varomo automobilio modelio prototipą bei suprasti jo veikimo principą.

Vakare mūsų laukė puiki pramoga – kopimas į Arrabida tiltą (65 metrų virš Douro upės). Atsivėrę Porto
vaizdai dar ilgai išliks atmintyje....

Ketvirtoji diena buvo skirta menui bei mobilumo apraiškoms jame. Iki pietų padirbėję užsiėmimuose,
po pietų išskubėjome į Serralves Foundation, kur mūsų laukė keletas ekspozicijų (nuotraukų, skulptūrų,
lipdinių) susijusių su mūsų projekto tema judumu, mobilumu.

Paskutinė penktoji diena buvo skirta veiklų ir jų rezultatų pristatymui: pristatytas klausimynas, kuris
bus naudojamas duomenims apie kiekvienos šalies transporto naudojimo, infrastruktūros, gyventojų įžvalgas
rinkti; išrinktas geriausias projekto logotipas; pristatyta garsų ir vaizdų žemėlapių kūrimo metodika bei
pavyzdžiai, nes šią veiklą iki kito vizito turės atlikti visų šalių partnerių mokiniai; pristatyta kiekvienos šalies
darnaus vystymosi situacija.

Po įtemptos, tačiau labai smagios savaitės mūsų laukė bendra vakarienė tradiciniame portugalų
restorane, kur ragavome tradicinių patiekalų Francesinha bei keptos menkės.
Liūdna, bet po vakarienės teko atsisveikinti. Tačiau smagu tai, kad ir tą liūdnąją akimirką visi puikiai
suprato, kad patirtis, ryšiai, įspūdžiai niekur nedings 
Pabaigai keleta mokinių, vykysių į šį susitikimą, minčių:
„Apibūdinti kelionę į Porto, Portugaliją, labai sudėtinga - tam neužtenka visų man žinomų teigiamų
būdvardžių. Tik per savaitę pamatėme ir patyrėme labai daug, o išmokome dar daugiau. Aplankėme nuostabųjį
Porto miestą, sostinę Lisaboną, kurioje dirbome su trupe, kurios nariai - žmonės su negalia, kopėme į tiltą,
aplankėme įdomią meno ekspoziciją, plušome įvairiose dirbtuvėse. Vis dėlto širdžiai brangiausia tapo nauji

draugai ir nauja, portugališka šeima: juos palikti buvo visa sunkiausia, nes per tokį trumpą laiką jie tapo
neįkainuojamai brangūs. Tad išvyka į Porto - viena įsimintiniausių ir gražiausių savaičių mano gyvenime,
kurios bus neįmanoma užmiršti.“
Austėja, TB 1
“Dalyvaudama Erasmus+ projekte “Move” ne tik pagilinau savo žinias šia tema. Kelionės Portugalijoje
metu susiradau begalę daug draugų, su kuriais bendraujant sužinojau daug apie kitataučių kultūras iš pirmų
lūpų. Turėjau galimybę kaip gyvena pietiečiai, apsistojusi jų šeimoje, kuri priėmė mane labai jaukiai. Taip pat
tai buvo puiki proga pagerinti savo anglų kalbos žinias, “išlipti” iš savo komforto zonos.”
Gintarė, III a
„Visos veiklos buvo geros. Pirmąją projekto dieną aš buvau garsų žemėlapių kūrimo darbo grupėje. Man
ta veikla labai patiko, nes turėjau galimybę suprasti kaip tai daroma. Kitą dieną dirbau klausimyno kūrimo
darbo grupėje, tačiau tai buvo gana monotoniška, nuobodi veikla. Labiausiai man patiko neįgalių žmonių
vaidinimas Lisabonoje.“
Augustė B., III a

