
 

 

„ERASMUS +“ KA1 „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJŲ BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS REMIANTIS VOKIETIJOS 

PATIRTIMI“ 

„KARTU 2019“ 

   Konsorciumas, kurį sudaro neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančios institucijos, organizacijos Telšių ir 

Raseinių rajonuose, įgyvendina mobilumo projektą, kurio tikslai:  

 supažindinti konsorciumo narius su Vokietijos suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų gerąja patirtimi; 

 tobulinti bendruosius suaugusiųjų švietėjų gebėjimus (bendradarbiavimas, dalijimasis įgytomis žiniomis ir 

patirtimi, pokyčių inicijavimas, kalbėjimo užsienio kalbomis tobulinimas).  

 siekti bendrųjų programos „Erasmus+“ tikslų, skatinti lygias galimybes ir įtrauktį, sudarant palankesnes 

kvalifikacijos tobulinimo sąlygas Telšių ir Raseinių rajonų suaugusiųjų švietimo institucijų darbuotojams, 

turintiems mažiau galimybių kelti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje; 

Projekto trukmė – 1 metai (2019-06-01 – 2020-05-31) 

Projekto vertė – 22 867,00 EUR 

Projekto partneris – Liaudies švietimo aukštoji mokykla Ibbenbiuren (vok. Volkshochschule Ibbenbüren), esanti 

Vokietijos Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje Šteinfurto (vok. Steinfurt) apskrityje. 

Projekto tikslinė grupė – neformalųjį suaugusiųjų švietimą Telšių ir Raseinių rajonų savivaldybėse teikiančių 

institucijų ir organizacijų vadovai, darbuotojai, atsakingi už suaugusiųjų švietimą. 

Projekto veiklos ir laukiami rezultatai. 

   Konsorciumo narių atstovai dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vokietijoje, kuriuos organizuos Liaudies 

švietimo aukštoji mokykla Ibbenbiuren. Mokymų metu vyks 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. Lankytinos vietos: jaunimo meno mokykla, muzikos 

mokykla, miesto biblioteka. Lankymosi metu mokymų dalyviai susipažins edukacinėmis erdvėmis bei mokymo 

programomis suaugusiesiems, susipažins su asociacijų (Meno draugija), privačių asmenų iniciatyvomis teikiant 

neformalųjį suaugusiųjų švietimą vietos bendruomenėse.  

   Dalyvaudami mobilumo programoje Vokietijoje konsorciumo nariai pasisems europinės patirties, patobulins 

savo andragogines kompetencijas, ir tai suteiks postūmį veikti kartu ir sukurti kokybišką Telšių ir Raseinių rajonų 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo strateginius planus 2020-2022, atitinkančius suaugusiųjų gyventojų poreikius. 

Veikimas drauge, tikėtina, prisidės prie rajono suaugusių gyventojų motyvacijos mokytis didinimo. 

   Projektas ,,Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“ finansuojamas iš 

programos ,,Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo projekto lėšų, projekto Nr.2019-1-

LT01-KA-104-060360. Projekto koordinatorius – Telšių švietimo centras, konsorciumo nariai: Telšių rajono 

savivaldybės administracija, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, 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“. 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 


