Naudinga Vokietijos patirtis
Spalio 15–18 dienomis 15 suaugusiųjų švietėjų, atstovaujančių suaugusiųjų švietimo darbuotojų
konsorciumo narius, dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose Vokietijoje, kuriuos organizavo
Ibbenbiureno Liaudies švietimo aukštoji mokykla (Šiaurės Reino Vestfalijos žemė, Šteinfurto apskritis).
Dviejų Žemaitijos regiono rajonų institucijų, organizacijų, atsakingų už neformalųjį suaugusiųjų švietimą
ir jį vykdančių, atstovai turėjo puikią galimybę susipažinti su Ibbenbiurene veikiančiomis valstybinėmis
švietimo įstaigomis, teikiančiomis neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat su klubų, asociacijų veiklomis
ir su privačiomis iniciatyvomis švietimo ir kultūros srityse.

Aktyvių ir sąmoningų piliečių ugdymas
Mokymų metu vyko paskaitos apie suaugusiųjų švietimą, pilietiškumo ugdymą Vokietijoje, taip pat
diskusijos apie sėkmingą rinkodarą suaugusiųjų švietime, kokybės vadybos svarbą, suaugusiųjų švietėjų
kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei socialiai pažeidžiamų ir kitų kultūrų atstovų suaugusiųjų švietimo
organizavimą, jo ypatumus ir patirtis. Ibbenbiureno Liaudies švietimo mokyklos vadovė p. Cornelia
Baumann pristatė 100-tę Vokietijos Liaudies švietimo mokyklų istoriją, šių mokyklų įkūrimo ištakas,
emigrantų ir pasipriešinimo jėgų laikmetį, naujas švietimo kryptis po antrojo pasaulinio. Šiandien Liaudies
aukštosios mokyklos veikia visuose Vokietijos miestuose ir teikia tiek formaliojo, tiek neformaliojo
švietimo paslaugas suaugusiesiems. Suaugusieji Vokietijoje mokosi panašių dalykų, kaip ir Lietuvoje: vieni
stiprina kompiuterinio raštingumo, kiti užsienio kalbų arba sporto ir sveikos gyvensenos įgūdžius, treti –
mokosi, kaip sutvarkyti atostogų nuotraukas arba pasigaminti ateinančių metų kalendorius. Beje, nemažai
kursų užsako darbdaviai savo darbuotojams. Didelis dėmesys skiriamas suaugusiųjų politiniam švietimui,
nes tai ugdo aktyvius ir sąmoningus piliečius.

Glaudus tarpinstitucinis bendradarbiavimas
Daug renginių organizuojama kooperuojantis su kitomis suaugusiųjų švietimo ar kultūros paslaugas
teikiančiomis įstaigomis, organizacijomis, kaip, pvz., įvadiniai kursai apie vargonų muziką, kuriuos
inicijuoja evangelikų bažnyčios bendruomenė, arba įvadiniai kursai prieš tam tikrą spektaklį, kurį pastato
privatus teatras „Quasi So Theater“, veikiantis mieste. Ibbenbiureno Liaudies aukštoji mokykla yra viename
pastate su miesto biblioteka ir muzikos mokykla. Todėl šių įstaigų kooperaciją ir bendradarbiavimą miesto
bendruomenė ypač jaučia. Miesto bibliotekos darbuotojai, susipažinę su pradinių klasių programomis,

paruošia mokytojams reikalingos metodinės ir grožinės literatūros. Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje
paruošta kompiuterinio raštingumo programa mokiniams, apimanti 6 temų grupes. Bibliotekos darbuotojai
taip pat konsultuoja mokytojus, kaip panaudoti pamokose kompiuterines programas, pristato aktualias
metodines priemones. Biblioteka aprūpinta planšečių paketais, kuriuos mokytojai gali pasiimti ir naudoti
savo pamokose.

Ibbenbiureno Liaudies švietimo mokykloje drauge su Šiaurės Reino Vestfalijos žemės TÜV (Techninės
priežiūros centru) kviečia suaugusiuosius mokytis slaugos srityje: tiek pradedančiuosius, tiek norinčius
pasitobulinti senjorų priežiūros ir slaugos srityse.
Įdomi patirtis socialinio švietimo srityje
Įdomi patirtis suaugusiųjų švietėjų laukė ir kitose įnstitucijose: Katalikiškame šeimų švietimo centre,
įstaigoje „Mokymai ugdo Ibbenbiureno miestą“. Apie šių įstaigų švietėjiškas veiklas nuoširdžiai dalijosi jų
atstovai, kurie visų pirma išsamiai apžvelgė savo organizacijų veiklas, po to parodė patalpas, kuriose vyksta
užsiėmimai. Mokymų dalyviai bendravo su šių įstaigų darbuotojais, atsakingais už įvairias sritis: emigrantų,
mažesnes galimybes turinčių asmenų, neįgaliųjų, moterų, grįžusių po motinystės atostogų įvedimą į darbo
rinką, profesinių įgūdžių tobulinimą arba piliečių, atvykusių iš kitų valstybių, konsultavimą apie profesijos
įsigijimo arba tolesnio profesinio kelio galimybes Vokietijoje.
Visus maloniai nuteikė suaugusiųjų švietimui skirtos veiklos Katalikiškame šeimos švietimo centre.
Mokymų dalyviai sužinojo apie projektą „Daugelio kartų namai“, kurį nuo 2012 m. finansuoja Vokietijos,
Šiaurės Reino Vestfalijos žemės vyriausybės ir vietos valdžia. Vokietijoje veikia iš viso 550 „Daugelio
kartų namų“. Šio projekto idėja – aktyvus bendravimas tarp įvairių kartų atstovų. Šie namai – atviri visiems
bendruomenės nariams. Nesvarbu kur žmonės susitinka ir bendrauja: kavinėje, žaidimų kambaryje,
pokalbių salone,- svarbiausia, kad žmonės galėtų keistis patirtimi, panaudoti savo gebėjimus, žinias ir tuo
būdu būtų naudingi kitiems. „Pokalbių kavinėje“ gimsta daug gerų idėjų: pvz.: prie katalikiško šeimos
centro veikia dirbtuvės, kuriose senjorai savanoriškais pagrindais taiso įvairius sugedusius buitinius
daiktus, kuriuos jiems atneša kiti bendruomenės nariai. Pačiame centre veikia „Tarptautinė siuvimo
kavinė“, mieste yra „Pokalbių prie pusryčių kavinė“, „Tėvų kavinė“ ir kt. Centras siūlo daug ir įvairių kursų
vyrams, būsimoms mamoms, jaunoms mamoms, jaunoms šeimoms arba vienišiems asmenims, kurie kursų
metu gali susipažinti vieni su kitais ir užmegzti draugiškus santykius. Šis centras palaiko glaudžius ryšius
su vietos valdžia ir atsiliepia į miesto gyventojų poreikius, teikia tokius mokymus, kurių nesiūlo kitos
švietimo paslaugas teikiančios įstaigos. Tokiu būdu mieste išvengiama suaugusiųjų švietimo teikiamų
paslaugų pasikartojimo.

Jaunų žmonių indėlis į miesto kultūrinį gyvenimą ir jų savanorystė
Ibbenbiureno Jaunimo kultūros centrą (JKZ) „Scheune“ mokymų dalyviams pristatė du jauni savanoriai,
kurie centrą lankė jau nuo mažų dienų. Šiose patalpose žodis „savanorystė“ suvokiamas kaip mokymasis
būti atsakingu, rūpestingu ir paslaugiu. Jaunuoliai realizuoja save mokydami vieni kitus - čia veikia
įvairios darbo grupės, pvz.: filmo kūrimo grupė, renginių organizavimo grupė, prižiūrinti centro patalpas ir
aplinką grupė. Centre dažnai vyksta muzikiniai renginiai, koncertai. Jauni žmonės mokosi savivaldos,
bendravimo kultūros, lavina organizacinius, įvairios įgarsinimo, scenos apšvietimo įrangos įvaldymo
gebėjimus ir kt.
Šalia Jaunimo kultūros centro įsikūrusi Jaunimo meno mokykla. Ši mokykla veikia kaip klubas, kuriame
vyksta kūrybiniai – dailės, keramikos užsiėmimai. Tačiau tiek Jaunimo kultūros centre, tiek Jaunimo meno
centre dirba Ibbenbiureno miesto valdžios paskirti žmonės, kurie padeda jauniems žmonėms, teikia jiems
konsultacijas. Šis išskirtinis miesto valdžios dėmesys jauniems suaugusiesiems formuoja pastarųjų
teigiamas nuostatas į švietimą ir kultūrą.

Reikšmingas švietimo ir kultūros vaidmuo kuriant bendruomenę
Švietimo ir kultūros svarbą kuriant miesto bendruomenę akcentavo ir Ibbenbiureno meras dr. Marc
Schrameyer, kuris ne tik pasveikino mokymų dalyvius, bet ir trumpai pristatė Ibbenbiureno Liaudies
švietimo mokyklą bei jos aktyvų vaidmenį ugdant miesto bendruomenės narius. Liaudies švietimo
aukštosios mokyklos vadovė p. Cornelia Baumann pasidžiaugė puikia galimybe gyventi, drauge kurti ir
dirbti Europoje taikos metais. Lietuvos atstovai džiaugėsi galėdami susipažinti su darniai ir kolegialiai
dirbančia vietos bendruomenės komanda švietimo ir kultūros srityse. Ši pažintis Telšių atstovams ypač
džiugi, nes Šteinfurto apskritis su Telšių rajono savivaldybe palaiko ilgalaikius partnerystės ryšius. Tai
suteikia dideles galimybes įgyti vis daugiau geros patirties ir stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei
skatinti pagarba, partnerystės dvasia ir bendra atsakomybe grindžiamą komunikaciją.

Suaugusiųjų švietėjai iš Žemaitijos grįžo įgiję didžiulės europinės patirties ir pamatę, kaip darnus
tarpinstitucinis bendradarbiavimas gali prisidėti prie bendruomenės švietimo ir bendro kultūrinio
bendruomenės narių nuostatų formavimo.
Įgyvendinamas programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus projektas ,,Suaugusiųjų švietėjų
bendrųjų gebėjimų tobulinimas, remiantis Vokietijos patirtimi“ („KARTU 2019“). Jo dalyviai – Telšių
rajono savivaldybės administracija, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka,
Žemaičių muziejus „Alka“, Telšių suaugusiųjų mokykla, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras, Telšių socialinių paslaugų centras, Telšių dailės mokykla, asociacija „Vokiečių kalbos ir kultūros
draugų klubas“, asociacija „Telšių bičiulių ratas“ bei Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba. Projekto
koordinatorius - Telšių švietimo centras.
Projektas ,,Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“.
(Nr.2019-1-LT01-KA-104-060360,) finansuojamas programos ,,Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo
sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo projekto lėšomis.

