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      Telšių ir Raseinių rajonų suaugusiųjų švietėjai įgyvendina programos „Eras-
mus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus projektą ,,Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų 
gebėjimų tobulinimas, remiantis Vokietijos patirtimi“ („KARTU 2019“).

* Projekto koordinatorius – Telšių švietimo centras.

* Projekte dalyvauja šių Žemaitijos regiono rajonų institucijos, organizacijos, atsak-
ingos už suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir jį vykdančios: 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 ra-
tas“ bei Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba.

* 2019 m. pradžioje minėtos įstaigos ir or-
ganizacijos sukūrė konsorciumą ir pakvietė 
prisijungti Raseinių rajono švietimo pa-
galbos tarnybą. Gavus mobilumo projekto 
finansavimą, 15 suaugusiųjų švietėjų, at-
stovaujančių konsorciumo narius, spalio 
15 – 18 dienomis dalyvavo kvalifikacijos 
tobulinimo mokymuose Vokietijoje, kuriuos 
organizavo Ibbenbiureno Liaudies aukšto-
ji mokykla (Šiaurės Reino Vestfalijos žemė, 
Šteinfurto apskritis).
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Mokymų dienoraštis (2019 m. spalio 15–18 d.)

DE - Volkshochschule Ibbenbüren. https://www.vhs-ibbenbueren.de/

Liaudies aukštosios mokyklos 
veikia visuose Vokietijos miestuose 
ir teikia tiek formaliojo, tiek nefor-
maliojo švietimo paslaugas suau-
gusiesiems.

Ibbenbiureno Liaudies aukšto-
ji mokykla turi 4 skyrius kituose 
Šteinfurto apskrities miestuose: 
Hopsten, Recke, Hörstel ir Met-
tingen. Mokyklos vadovė – ponia 
Cornelia Baumann. Ji pristatė šim-
tametę Vokietijos Liaudies aukštųjų 
mokyklų istoriją, mokyklų įkūrimo 
ištakas, emigrantų ir pasipriešini-
mo jėgų laikmetį, naujas švietimo 
kryptis po antrojo pasaulinio karo 
iki šių dienų. Europos ir pasaulio 
politika bei ekonominė situacija 
istorijos bėgyje įtakojo taip pat ir 
Liaudies aukštųjų mokyklų veiklos 
sritis, diktavo naujas švietimo kryp-
tis. Šiandien Liaudies aukštosios 
mokyklos veikia visuose Vokietijos 
miestuose ir teikia tiek formaliojo, 
tiek neformaliojo švietimo paslau-
gas suaugusiesiems. Kaip ir kitose 
Liaudies aukštosiose mokyklose, 

taip ir Ibbenbiureno mokykloje, 
švietimo paslaugos teikiamos tik 
suaugusiesiems. Čia suaugusieji 
gali užbaigti pagrindinės mokyklos 
kursą. Mokykloje suaugusieji gauna 
informacijos apie mokymosi, tobu-
linimosi profesijos srityje galimy-
bes.
Mokykla taip pat atsiliepia į visų 
bendruomenės suaugusių narių 
poreikius ir organizuoja įvairius 
kursus: užsienio kalbų (anglų, is-
panų, prancūzų), informacinių tech-
nologijų, sergančių, senų asmenų 
slaugos ir priežiūros, psichologinių 
žinių ir bendravimo, buhalterinių 
žinių, fotografijos, teisinių pagrindų 
bei kitus kursus. Nemažai kursų už-
sako darbdaviai savo darbuotojams.

Viena iš Ibbenbiureno Liaudies 
aukštosios mokyklos veiklos sričių 
yra vykdyti pabėgėlių, emigrantų 
integracijos mokymus.

Valstybė taip pat remia suaugusių-
jų politinį švietimą, kuriame didelis 
dėmesys skiriamas paskutinių metų 

politinės ir ekonominės situacijos 
Vokietijoje įvertinimui, kad nekiltų 
priešprieša tarp vietinių gyventojų 
ir atvykstančiųjų. Šiandien viena iš 
Ibbenbiureno Liaudies aukštosios 
mokyklos veiklos sričių yra vykdy-
ti pabėgėlių, emigrantų integracijos 
mokymus. Pabėgėlių integracijos 
mokymus sudaro 600 val. vokiečių 
kalbos, 100 val. integracijos į Vok-
ietijos valstybę kursai. Ibbenbiure-
no Liaudies aukštosios mokyklos 
specialistė, atsakinga už kalbų, 
sveikatos, sveikos mitybos, spor-
to bei integracijos kursus Mareike 
Engel mokymų dalyviams pristatė 
emigrantų mokymams skirtas pro-
gramas. 

Lektoriams, dirbantiems su em-
igrantais ir pabėgėliais, keliami 
ypač dideli reikalavimai.

Projekto dalyviai aplankė vokiečių 
kalbos pamoką, kurioje mokėsi em-
igrantai. Įsitikinome, kaip nelengva 
lektoriams perteikti gana sudėtingą 
pamokos turinį (pvz., temą „Rinki-

2019 m. spalio 15 d.          Ibbenbiureno Liaudies aukštoji mokykla
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mai Vokietijoje“). Mokytojai nau-
dojasi mokymo priemonėmis: va-
dovėliais, padalomąja medžiaga, 
kuri atitinka realią rinkimų situaci-
ją.  Lektoriams, dirbantiems su emi-
grantais ir pabėgėliais, keliami ypač 
dideli reikalavimai. Jie turi turėti 
didelę patirtį dirbant su suaugusi-
aisiais. Mokykla kaupia tokių lek-
torių „banką“. Mokykloje dirba 200 
lektorių, kurių dauguma yra laisvai 
samdomi ir dirba pagal sutartis.

Ibbenbiureno Liaudies aukštoji 
mokykla vykdo aktyvią rinkodaros 
politiką.

Ibbenbiureno Liaudies aukšto-
ji mokykla vykdo aktyvią rinko-
daros politiką: du kartus per metus 
išleidžia mokykloje vykstančių mo-
kymų, kursų žurnalus, kuriuose yra 
ir visa kita informacija, susijusi su 
mokyklos veikla. Programą skelbia 
ir mokyklos internetinėje svetainė-
je: https://www.vhs-ibbenbueren.
de/. Miesto švenčių, mugių metu 
rengia reklamines akcijas, kurių 
metu mokyklos darbuotojai kūry-
biškai pristato mokyklos veiklas. 
Reklaminė informacija platinama ir 
parduotuvėse, prekyvietėse.
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De - Familienbildungsstätte Ibbenbüren. https://www.fabi-ibbenbueren.de/

Šie namai – atviri visiems ben-
druomenės nariams. Nesvarbu, 
kur žmonės susitinka ir bendrau-
ja: kavinėje, žaidimų kambaryje, 
pokalbių salone, - svarbiausia, 
kad žmonės galėtų keistis patir-
timi, panaudoti savo gebėjimus, 
žinias ir tuo būdu būtų naudingi 
kitiems.

Vadovas – ponas Wolfgang Wig-
gers. Šį centrą išlaiko regioninė 
katalikiška suaugusiųjų ir šei-
mos ugdymo asociacija, Šteinfur-
to dekanatas. Čia organizuojami 
kursai, seminarai ir kiti renginiai, 
skirti kiekvienos amžiaus grupės 
asmenims šeimos gyvenimui to-
bulinti pagal parengtą projektą 
„Daugelio kartų namai“. Projektą 
nuo 2012 m. finansuoja Vokietijos, 
Šiaurės Reino Vestfalijos žemės 
vyriausybės ir vietos valdžia. Vok-
ietijoje veikia iš viso 550 „Dauge-
lio 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 kam-
baryje, pokalbių salone, - svarbiau-
sia, kad žmonės galėtų keistis pa-
tirtimi, panaudoti savo gebėjimus, 
žinias ir tuo būdu būtų naudingi ki-
tiems. „Pokalbių kavinėje“ gimsta 
daug gerų idėjų: pvz.: prie katalik-
iško šeimos centro veikia dirbtu-
vės, kuriose senjorai savanoriškais 
pagrindais taiso įvairius suge-
dusius buitinius daiktus, kuriuos 
jiems atneša kiti bendruomenės na-
riai. Pačiame centre veikia „Tarp-
tautinė siuvimo kavinė“, mieste 
yra „Pokalbių prie pusryčių ka-

vinė“, „Tėvų kavinė“ ir kt. Centras 
siūlo daug ir įvairių kursų vyrams, 
būsimoms mamoms, jaunoms ma-
moms, jaunoms šeimoms arba vi-
enišiems asmenims, kurie kursų 
metu gali susipažinti vieni su kitais 
ir užmegzti draugiškus santykius. 
Šis centras palaiko glaudžius ryši-
us su vietos valdžia ir atsiliepia į 
miesto gyventojų poreikius, teikia 
tokius mokymus, kurių nesiūlo 
kitos švietimo paslaugas teiki-
ančios įstaigos. Tokiu būdu mieste 
išvengiama suaugusiųjų švietimo 
teikiamų paslaugų pasikartojimo.

2019 m. spalio 15 d.          Ekumeninis šeimos ugdymo centras
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Mokymų dalyvių refleksija
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Mokymų dienoraštis (2019 m. spalio 15–18 d.)

Suaugusieji muzikos mokykloje 
gali mokytis groti įvairiais instru-
mentais, dainuoti ar groti ansam-
bliuose, orkestruose.

Tai valstybinė savivaldybės 
mokykla, teikianti muzikinį ug-
dymą vaikams ir suaugusiesiems. 
Jos vadovas – Peter Nagy. Šią 
mokyklą gali lankyti tėvai drauge 
su savo vaikais. Kaip pavieniai 
asmenys gali mokytis groti įvair-

Städtische Musikschule Ibbenbüre. https://www.musikschule-ibbenbueren.de/

iais instrumentais, dainuoti ar 
groti ansambliuose, orkestruose. 
Per metus ši muzikos mokykla or-
ganizuoja 60 – 70 renginių. Dalis 
renginių vyksta senelių namuose – 
tai puiki proga vaikams pabendrau-
ti su senjorais.
   Mokslas mokykloje mokamas, 
miesto taryba nusprendžia dėl leng-
vatų, pvz., kai mokykloje mokosi 
keli vienos šeimos vaikai. Įdomu, 
kad nuo 1985 metų prie mokyklos 

veikia taip pat Muzikos mokyklos 
draugų ir rėmėjų klubas https://
www.musikschule-ibbenbueren.
de/verwaltung/verein-der-fre-
unde-und-foerderer-der-musik-
schule-e-v/., visokeriopai remiantis 
Šteinfurto apskrityje esančias Ib-
benbiureno, Hörstel ir Recke muz-
ikos mokyklas. Mokykloje dirba 60 
mokytojų – vieniems tai – pagrind-
inė darbovietė, kiti dirba pagal su-
tartis. 

Mokymų dalyvių refleksija

2019 m. spalio 16 d.          Ibbenbiureno miesto muzikos mokykla
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Asociacijoje siūlomos priemonės, 
projektai, skirti pagalbiniams 
darbininkams ir jaunimui, siekian-
tiems integruotis į profesinę veiklą.

Ši, kaip asociacija veikianti įstai-
ga, padeda žmonėms su negalia 
pasiruošti profesinei veiklai. Čia 
siūlomos priemonės, projektai, 
skirti pagalbiniams darbininkams ir 
jaunimui, siekiantiems integruotis 
į profesinę veiklą. Skyriaus vadovė 
ponia Elke Klopmeier susipažindi-
no su asociacija, jos veikla. 1982 m. 
tėvų, auginančių vaikus su negalia, 

DE – „Lernen fördern Ibbenbüren“. https://www.lernen-foerdern-ev.de/ibbenbueren/

įkurta asociacija, 1984 m. peraugo 
į asociaciją, kuri padeda asmenims 
su mažesnėmis galimybėmis. Jeigu 
pradžioje ši organizacija rūpi-
nosi tik vaikais su negalia, kad, 
jiems baigus mokyklą, suteiktų 
profesionalią pagalbą ruošiantis 
profesinei veiklai, tai šiandien ši 
asociacija vykdo 100 projektų, 
padedančių žmonėms su negalia 
ar su mažesnėmis galimybėmis, 
jaunuoliams ir suaugusiesiems be-
darbiams įgyti profesinių įgūdžių 
ir pasiruošti dalyvauti darbo rinko-
je. Visoje Šteinfurto apskrityje ir 

Hamm mieste veikia 7 asociacijos 
įsteigtos vietos, kuriose dirba 150 
pedagogų. 
     Ypač įdomu buvo susipažinti su 
virtualiu mokymu/si: besimokanty-
sis atvyksta į asociacijos patal-
pose įrengtas mokymo/si vietas, 
prisijungia prie interneto ir da-
lyvauja mokymuose virtualioje 
erdvėje. Susipažinome su eduk-
acinėmis erdvėmis, praktinėmis 
dirbtuvėmis, kuriose besimokan-
tiesiems suteikiamas mokymas pa-
gal jų galimybes (gaminant medžio, 
metalo dirbinius).

2019 m. spalio 16 d.          Šteinfurto apskrities verslo asociacija 
     „Mokymai ugdo Ibbenbiureną“
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Didelį vaidmenį miesto kultūrin-
iame gyvenime vaidina privačios 
žmonių iniciatyvos, pagrįstos sava-
noryste.

 „QUASI SO - teatras“ yra  teatro 
grupė, kuri negauna jokių finan-
sinių subsidijų, jie finansuoja  save 
beveik vien tik iš savo kasų rezu-
ltatų, jų teatrų asociacijos nario 
mokesčių ir iš dalies per nuomą, 
aukas ir rėmimą. Įsikūręs buvu-
siame šeštojo dešimtmečio mies-
to kino teatre. Jų asociacijai šiuo 
metu priklauso 550 narių; veiklo-
je dalyvauja apie 80 aktyvių narių 
nuo 14 iki 70 metų.

 Didelį vaidmenį miesto kultūrin-
iame gyvenime vaidina privačios 
žmonių iniciatyvos, pagrįstos sa-
vanoryste. Teatras yra privatus. 
Įdomu tai, kad Liaudies aukš-
tojoje mokykloje vyksta įvairūs 
kursai, kurių metu gyventojai 
pasiruošia spektakliams, kuriuos 
vėliau mato miesto teatre. Įva-

DE – „Quasi So-Theater“. https://www.facebook.com/quasisotheater/

diniuose kursuose galima susi-
pažinti su dramaturgu, kultūrine, 
literatūrine tam tikro laikmečio 
aplinka ir pan. Tokius pažintinius 
kursus suaugusieji gali lankyti ir 
prieš muzikinius renginius, pvz., 
kursus apie vargonų muziką ir 
pan.

2019 m. spalio 16 d.          Teatras „Quasi So-Theater“
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Mokymų dienoraštis (2019 m. spalio 15–18 d.)

Pastaraisiais metais bibliotekos 
vis didesnį vaidmenį vaidina ped-
agogų skaitmeninio raštingumo 
tobulinime.

Tai savivaldybės visuomeninė 
įstaiga, sudaranti visiems vienodas 
galimybes naudotis informaciniais 
šaltiniais. Biblioteka – aktyvi ped-
agogų pagalbininkė, ypač dirbanti-
ems pradinėse klasėse. 
Bibliotekos darbuotojai, susipažinę 
su pradinių klasių programomis,  
paruošia mokytojams atitinkamą lit-
eratūrą, kurią jie galės naudoti savo 
pamokose. Mažiesiems bibliotekos 
lankytojams knygos Vaikų skyriuje 
surūšiuotos ne tik pagal abėcėlę, bet ir 
pagal spalvas, kad vaikui būtų lengvi-
au surasti vietą, iš kur jis paėmė knygą. 
Vaikų vaidinimams paruošti stovai, 
bibliotekoje gausu stalo žaidimų, 
dėlionių. Pastaraisiais metais bib-
liotekos vis didesnį vaidmenį vaidina 
pedagogų skaitmeninio raštingumo 
tobulinime. Biblioteka yra moderni 
ir atvira bendruomenei švietimo įstai-
ga, kuri jau 2012 m. buvo įvertinta 
valstybiniu lygiu: jai įteiktas Vokieti-
jos kokybės ženklas „Service Qualität 
Deutschland“. Ši biblioteka buvo pir-
moji sertifikuota Šiaurės Reino Vest-
falijos biblioteka. Šis statusas suteikia 
jai dideles galimybes – ji tapo pilotine 
biblioteka, kuri gavo kompiuterinę 
įrangą, planšetes ir tai naudoja vyk-
dant mokytojų kompiuterinio rašting-
umo mokymus. 
    Bibliotekos darbuotojai atlieka ne tik 
šviečiamąją veiklą, bet teikia pačias 
įvairiausias paslaugas bendruome-
nei – nuo knygų išdavimo, parodų ir 
gimtadienių organizavimo iki paveik-
slo ant audinio atsispausdinimo, nes 
turi 3D spausdintuvą. Apie bibliote-
kos veiklas lankytojai gali sužinoti iš 
karto atėję į biblioteką, kur dideliame 

ekrane pateikiama informacija apie 
vykdamas veiklas. Internetinis bib-
liotekos puslapis labai informatyvus 
ir patrauklus. Visi bibliotekos baldai 
– mobilūs, todėl lengvai galima keis-
ti bibliotekos erdves, pritaikant jas 
įvairiems užsiėmimas.

Biblioteka – vieta, kur suaugusieji 
ar suaugusiųjų švietėjai gali rasti 
medžiagos mokymui/si:
čia yra senjorų mokymams skirtų 
vadovėlių, mokomųjų filmų, CD 
su lėtais ankstesnių laikų muzikos 
įrašais, pagal kurią senjorai gali 
dainuoti, taip pat prisiminimų lag-

aminų sergantiems dimensija ir kt. 
Bibliotekoje dirba 8 darbuotojai ir 
keli savanoriai. Darbuotojai nuolat 
tobulina savo kvalifikaciją, ypač dėl 
naujų informacinių technologijų nau-
dojimo bibliotekoje. Visi darbuotojai 
gali dirbti įvairiuose bibliotekos sky-
riuose, kad galėtų keisti vienas kitą. 
Bibliotekos vadovė Dagmar Schnit-
tker pasidžiaugė, kad bibliotekos 
projektus finansiškai taip pat remia 
ir privačios organizacijos. Pilietiškas 
privačių asmenų požiūris į gyventojų 
švietimą yra geras pavyzdys ir kitų 
valstybių organizacijoms, gyvento-
jams.

Stadtbücherei Ibbenbürren. https://www.stadtbuecherei-ibbenbueren.
de/angebote/

2019 m. spalio 17 d.         Ibbenbiureno miesto biblioteka
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     Šiose patalpose žodis „savano-
rystė“ suvokiamas kaip mokymasis 
būti atsakingu, rūpestingu ir pa-
slaugiu.

Centro vadovas – pedagogas Steffen 
Ruwe. Čia vyksta užsiėmimai, kuriuos 
organizuoja jaunimo meno mokykla 
(teatro, kūrybiniai ir muzikos kursai), 
vykdomos įvairios veiklos (repeticijų 
kambarys, kavinė ir kt.), bet ir veikia 
Roko biuras, vyksta koncertai.
Centrą pristatė du jauni savanori-
ai, kurie centrą lankė jau nuo mažų 
dienų. Šiose patalpose žodis „sava-
norystė“ suvokiamas kaip moky-

masis būti atsakingu, rūpestingu ir 
paslaugiu. Jaunuoliai realizuoja save 
mokydami vieni kitus – čia veikia 
įvairios darbo grupės, pvz.: filmų 
kūrimo, renginių organizavimo, cen-
tro patalpas ir aplinką prižiūrinčios 
grupės. Centre dažnai vyksta muz-
ikiniai renginiai, koncertai. Jauni 
žmonės mokosi savivaldos, bendra-
vimo kultūros, lavina organizacinius, 
įvairios įgarsinimo, scenos apšvieti-
mo įrangos įvaldymo gebėjimus ir kt. 

Miesto valdžia teikia išskirtinį 
dėmesį jauniems suaugusiesiems 
ir tuo būdu formuoja pastarųjų 

DE – Ibbenbüren Kultur Jugendzentrum „Scheune“ 
(JKZ „Scheune“). https://jkz-scheune.de/    
https://www.facebook.com/jkzscheune/

DE – Jugendkunstschule „Pink Pop“. https://www.
facebook.com/jksPinkPop

teigiamas nuostatas į švietimą ir 
kultūrą.

 „Jaunimo meno mokykla „Pink 
Pop“ veikia kaip klubas, kuriame 
vyksta kūrybiniai – dailės, kera-
mikos užsiėmimai. Tačiau tiek Jau-
nimo kultūros centre, tiek Jaunimo 
meno centre dirba Ibbenbiureno 
miesto valdžios paskirti žmonės, 
kurie padeda jauniems žmonėms, 
teikia jiems konsultacijas. Miesto 
valdžia teikia išskirtinį dėmesį jau-
niems suaugusiesiems ir tuo būdu 
formuoja pastarųjų teigiamas nuos-
tatas į švietimą ir kultūrą.

Mokymų dalyvių refleksija

2019 m. spalio 17 d.      Ibbenbiureno Jaunimo kultūros centras „Scheune“
         Klubas „Jaunimo meno mokykla „Pink Pop“
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2019 m. spalio 18 d.      Susitikimas su Ibbenbiureno miesto meru 
         dr. Marc Schrameyer ir Ibbenbiureno Liaudies   
         aukštosios mokyklos darbuotojais

Bendras švietėjiškos ir kultūrinės 
veiklų mieste planavimas ir or-
ganizavimas suteikia dideles 
galimybes stiprinti tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą bei skatinti pa-
garba, partnerystės dvasia ir ben-
dra atsakomybe grindžiamą ko-
munikaciją. 

Meras apžvelgė Švietimo ir 
kultūros svarbą miesto gyvenime, 
vykdomus projektus ir koks svar-
bus yra bendras kultūrinės ir švi-
etėjiškos veiklos mieste planavi-
mas ir organizavimas. Tai suteikia 
dideles galimybes stiprinti tarpin-
stitucinį bendradarbiavimą bei ska-
tinti pagarba, partnerystės dvasia ir 
bendra atsakomybe grindžiamą ko-
munikaciją. 
     Apie kokybės vadybą kalbėjo 
Ibbenbiureno Liaudies aukštosios 
mokyklos administracijos vadovas 
Christoph Abelmann. Šioje srityje 
naujovė – ruošiama informacinė 
sistema, kurioje mokyklos dar-
buotojai registruos savo veiklas 
ir kas nuveikta šiose srityse. Tai 
leis įstaigos naujiems darbuoto-
jams tęsti išėjusių kolegų darbus, 
apsaugos įstaigą nuo veiklų, dar-
bų sustabdymo.      Diskusijose su 
Ibbenbiureno Liaudies švietimo 
mokyklos darbuotojais sužinojome 
taip pat apie mokyklos bendradar-
biavimą su socialiniais partneriais 
(trečiosiomis šalimis). Kooperuo-
jantis su Šiaurės Reino Vestfalijos 
žemės Techninio aptarnavimo cen-
tru (TÜV NORD Bildung gGmb), 
mokykla paruošia modulines pro-
gramas, organizuojami įvairūs 
sergančių asmenų, senelių slaugos 
ir priežiūros mokymai. Čia įgyja-

ma sergančių asmenų slaugos ir 
priežiūros darbams tinkama kvali-
fikacija. 
    Ibbenbiureno Liaudies aukštosios 
mokyklos vadovė Cornelia Bau-
mann kalbėjo apie skaitmeninių 
technologijų svarbą suaugusiųjų 

kvalifikacijos tobulinime. Kalbant 
apie mokymąsi virtualioje erdvėje, 
Ibbenbiureno Liaudies aukštosios 
mokyklos atstovai vis tik išskyrė 
didelę reikšmę aktyviam bendravi-
mui realioje erdvėje, nes tai stipri-
na socialinius ryšius. 
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Mokymų dalyvių refleksija
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Mokymų dienoraštį vedė ir paruošė mobilumo programos dalyvės: 
* Vilija Juknevičienė, asociacijos „Vokiečių kalbos ir kultūros   
   draugų klubas“ narė
* Saulė Sitavičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos    
   metodininkė

* Nijolė Vežbavičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos 
   tarnybos metodininkė
* Maketavo – Erika Bytautienė, Telšių rajono sav. Karolinos 
   Praniauskaitės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė 
   edukacinei veiklai


