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Suau gu sių jų švie tė jų ge bė ji mų to bu li ni mas re mian tis 
Vo kie ti jos pa tir ti mi: įgy tos ži nios, su stip rin ta mo ty va ci ja
Tel šių švie ti mo cent ras kar tu 
su ki to mis ne for ma lų jį suau-
gu sių jų švie ti mą vyk dan čio-
mis ins ti tu ci jo mis vie ne rius 
me tus Tel šių ir Ra sei nių ra jo-
nuo se įgy ven di no mo bi lu mo 
pro jek tą „Suau gu sių jų švie-
tė jų ge bė ji mų to bu li ni mas re-
mian tis Vo kie ti jos pa tir ti mi“.

Pro jek to fi nan sa vi mas                  
ir da ly viai

Pro jek tas „Suau gu sių jų švie tė jų 
bend rų jų ge bė ji mų to bu li ni mas 
re mian tis Vo kie ti jos pa tir ti mi“ fi-
nan suo ja mas iš pro gra mos „Era-
smus+“ suau gu sių jų švie ti mo 
sek to riaus 1 pa grin di nio veiks-
mo pro jek to lė šų (pro jek to Nr. 
2019-1-LT01-KA-104-060360). 
Pro jek to ver tė – 22 867 Eur.

Veik lą koor di na vo Tel šių švie-
ti mo cent ras. Kon sor ciu mo na-
riai: Tel šių ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci ja, Ra sei nių ra jo-
no švie ti mo pa gal bos tar ny ba, 
Tel šių ra jo no sa vi val dy bės Ka-
ro li nos Pra niaus kai tės vie šo ji 
bib lio te ka, Že mai čių mu zie jus 
„Al ka“, Tel šių suau gu sių jų mo-
kyk la, Tel šių ra jo no sa vi val dy-
bės vi suo me nės svei ka tos biu-
ras, Tel šių so cia li nių pa slau gų 
cent ras, Tel šių dai lės mo kyk la, 
aso cia ci ja „Vo kie čių kal bos ir 
kul tū ros drau gų klu bas“, aso cia-
ci ja „Tel šių bi čiu lių ra tas“.

Pro jek to par tne ris – Iben biu-
re no liau dies švie ti mo aukš to ji 
mo kyk la (vok. „Volks hochs chu-
le Ib benbü ren“), esan ti Vo kie ti jos 
Šiau rės Rei no-Vest fa li jos že mė je, 
Štein fur to (vok. „Stein furt“) ap-
skri ty je.

Pro jek to tiks lai       
įgy ven din ti

Tel šių švie ti mo cent ro di rek-
to rė Ri ta Var ga ly tė džiau gia si 
sėk min gai bai gia mu įgy ven din ti 
pro jek tu.

„Pag rin di nius tiks lus – su pa-
žin din ti kon sor ciu mo na rius su 
Vo kie ti jos suau gu sių jų švie ti mą 
vyk dan čių ins ti tu ci jų ge rą ja pa-
tir ti mi, to bu lin ti bend ruo sius 
suau gu sių jų švie tė jų ge bė ji mus, 
to kius kaip bend ra dar bia vi mas, 
da li ji ma sis įgy to mis ži nio mis ir 
pa tir ti mi, po ky čių ini ci ja vi mas, 
kal bė ji mo už sie nio kal bo mis 
to bu li ni mas, bei siek ti bend rų-
jų pro gra mos „Erasmus+“ tiks-
lų – ska tin ti ly gias ga li my bes ir 
įtrauk tį, su da rant pa lan kes nes 
kva li fi ka ci jos to bu li ni mo są-
ly gas Tel šių ir Ra sei nių ra jo nų 
suau gu sių jų švie ti mo ins ti tu ci jų 
dar buo to jams, tu rin tiems ma-
žiau ga li my bių kel ti kva li fi ka ci ją 
Lie tu vo je ir už sie ny je, – sėk min-
gai įgy ven di no me“, – pa sa ko jo 
R. Var ga ly tė.

Pir ma sis su si ti ki mas
Pro jek tas bu vo orien tuo tas į 

ne for ma lų jį suau gu sių jų švie ti-
mą Tel šių ir Ra sei nių ra jo nų sa-
vi val dy bė se vyk dan čių ins ti tu ci jų 
ir or ga ni za ci jų va do vus, dar buo-
to jus, at sa kin gus už suau gu sių jų 
švie ti mą. Pra dė tas įgy ven din ti 
praė ju sių me tų bir že lį.

Pir mas su si ti ki mas vy ko Tel-
šių švie ti mo cent re. Bu vo de ta liai 
ap tar tos pro jek to veik los, fi nan-
sa vi mo ga li my bės, pla nuo ja mų 
mo bi lu mo pro gra mos re zul ta-
tų tai ky mo, per so na lo at ran kos 
skaid ru mo lai ky mo si prin ci pai 
ir ki ti klau si mai.

Su si ti ki mas su Vo kie ti jos 
at sto vais

Rug sė jo 20–22 die no mis Tel šių 
ra jo no sa vi val dy bė je lan kė si de le-
ga ci ja iš Vo kie ti jos Ba su mo sa vi-
val dy bės, su ku ria ra jo nas bend-
ra dar biau ja dau giau nei 10 me tų.

Su si ti ki mo me tu Tel šių ra jo no 
ir Ba su mo sa vi val dy bių at sto vai 
pa si kei tė ge rą ja pa tir ti mi, pri-
sta tė stra te gi nius pro jek tus, pi-
lie čių ini cia ty vas, veik las tu riz-
mo, švie ti mo ir kul tū ros sri ty se. 
Tel šių švie ti mo cent ras taip pat 
pri sta tė pro gra mos „Erasmus+“ 
suau gu sių jų švie ti mo sek to riaus 
pro jek tą, skir tą dar buo to jų mo-
ky mams, „Suau gu sių jų švie tė jų 
bend rų jų ge bė ji mų to bu li ni mas 
re mian tis Vo kie ti jos pa tir ti mi“ 
(KAR TU 2019).

Kva li fi ka ci jos kė li mas 
Vo kie ti jo je

Spa lio 15–18 die no mis 15 suau-
gu sių jų švie tė jų, at sto vau jan čių 
suau gu sių jų švie ti mo dar buo to-
jų kon sor ciu mo na riams, da ly-
va vo kva li fi ka ci jos to bu li ni mo 
mo ky muo se Vo kie ti jo je, ku riuos 
or ga ni za vo Iben biu re no liau-
dies švie ti mo aukš to ji mo kyk la 
(Šiau rės Rei no-Vest fa li jos že mė, 
Štein fur to ap skri tis).

Dvie jų Že mai ti jos re gio no ra jo-
nų ins ti tu ci jų, or ga ni za ci jų, at sa-
kin gų už ne for ma lų jį suau gu sių jų 
švie ti mą ir jį vyk dan čių, at sto vai 
tu rė jo pui kią ga li my bę su si pa žin-
ti su Iben biu re ne vei kian čio mis 
vals ty bi nė mis švie ti mo įstai go-
mis, vyk dan čio mis ne for ma lų jį 
suau gu sių jų švie ti mą, taip pat su 
klu bų, aso cia ci jų veik lo mis ir su 
pri va čio mis ini cia ty vo mis švie ti-
mo ir kul tū ros sri ty se.

And ra go gai da li ja si 
ži nio mis

Jau 20 me tų Tel šių and ra go gai 
at si lie pia į Lie tu vos suau gu sių-
jų švie ti mo aso cia ci jos kvie ti mą 
vie ną sa vai tę pa skir ti ak ty viam 
suau gu sių jų mo ky mui(si). Gra ži 
tra di ci ja – Sa vai tės ren gi nių Tel-
šių ra jo ne pra džią ar ba pa bai gą 
or ga ni zuo ti Že mai čių mu zie ju-
je „Al ka“.

Šios Sa vai tės pa va di ni mas bu vo 
„Mo ky mo si pa sau lis lau kia. Ke-
liau kim!“ R. Var ga ly tė pa kvie tė 
suau gu siuo sius per žvelg ti mo ky-
mo si ke lius, nuei tus per 20 me tų 
Tel šių ra jo ne. Di rek to rė ap žvel gė 
ir įver ti no dvi de šim ties suau gu-
sių jų mo ky mo si sa vai čių pa tir tį, 
pri si mi nė žmo nes, su ku riais nuo 
pat pra džios drau ge įgy ven di no 
Sa vai tės idė jas. Pa si džiau gė kas-
met gau sė jan čiu be si mo kan čių-

jų bū riu Tel šiuo se ir pa lin kė jo 
ne sus to ti.

Kon sor ciu mo „KAR TU 2019“ 
na riai, „Erasmus+“ pro jek to 
„Suau gu sių jų švie tė jų bend rų jų 
ge bė ji mų to bu li ni mas re mian tis 
Vo kie ti jos pa tir ti mi“ da ly viai, 
pri sta tė sa vo pa tir tį, ku rią įgi jo 
da ly vau da mi kva li fi ka ci jos to bu-
li ni mo pro gra mo je Iben biu re ne.

Per duo ta pa tir tis 
ko le goms

Tel šių švie ti mo cent ras 20-ąją 
suau gu sių jų mo ky mo si sa vai-
tę mi nė jo drau ge su ko le go mis 
Anykš čių ra jo no suau gu sių jų 
švie tė jais, ku rie lapk ri čio 20 die-
ną lan kė si Že mai ti jos sos ti nė je.

Su si ti ki me da ly va vo Tel šių ra-
jo no and ra go gai, ne for ma lų jį 
suau gu sių jų švie ti mą vyk dan čių 
ins ti tu ci jų at sto vai, pro gra mos 
„Erasmus+“ KA1 mo bi lu mo pro-
jek to „Suau gu sių jų švie tė jų bend-
rų jų kom pe ten ci jų to bu li ni mas 
re mian tis Vo kie ti jos pa tir ti mi“ 
da ly viai.

Šis su si ti ki mas – dar vie na ke-
lio nė, ku rio je su si ti ko bend ra-
min čiai, ak ty vūs be si mo kan čios 
bend ruo me nės na riai. Tel šių 
švie ti mo cent ro me to di nin kė Ni-
jo lė Vai če kaus kė pri sta tė pro gra-
mos „Erasmus+“ KA1 pro jek to 
„Suau gu sių jų švie tė jų bend rų jų 
ge bė ji mų to bu li ni mas re mian tis 
Vo kie ti jos pa tir ti mi“ kva li fi ka ci-
jos to bu li ni mo mo ky mų Vo kie-
ti jo je ref lek si ją: „15 suau gu sių jų 
švie tė jų iš Tel šių ir Ra sei nių ra jo-
nų drau ge spa lio 15–18 die no mis 
da ly va vo mo bi lu mo mo ky muo-
se Vo kie ti jo je. La bai svar bu, kad 
pro jek te da ly vau ja skir tin gą pa-
tir tį tu rin tys Že mai ti jos re gio no 
and ra go gai, ku rie bend rau da mi 
ir bend ra dar biau da mi tar pu sa-
vy je kei čia si ge rą ja pa tir ti mi ir 
pa de da vie ni ki tiems to bu lė ti. O 
bend rai įgy ta pa tir tis, drau ge iš-
gy ven tos emo ci jos su ku ria at vi-
rą, drau giš ką ir li be ra lią ap lin ką, 
ku rio je gims ta kū ry bi nės min tys. 
Jos bus rei ka lin gos pla nuo jant sa-
vi val dy bė se 2020–2022 me tų ne-
for ma lio jo suau gu sių jų švie ti mo 
ir tęs ti nio mo ky mo si stra te gi nius 
pla nus.“

Pri tai ky ta edu ka ci nė 
pro gra ma

Vo kie ti jo je Tel šių ra jo no sa vi-
val dy bės vi suo me nės svei ka tos 
biu ro at sto vai drau ge su ki tais 
suau gu sių jų švie tė jais iš Tel šių ir 
Ra sei nių da ly va vo kva li fi ka ci jos 
to bu li ni mo mo ky muo se.

Iben biu re no ka ta li kiš ka ja me 
šei mų švie ti mo cent re vyk do-
mos pa trauk lios edu ka ci nės pro-

gra mos vi sai šei mai. Čia bu ria si 
žmo nės į skai ty mo ar po kal bių 
klu bus, mo ko ma si siu vi mo, mais-
to ga mi ni mo.

Ka dan gi Vi suo me nės svei ka tos 
biu ro prio ri te tas yra svei ka gy-
ven se na, to dėl jo at sto vus ypač 
su ža vė jo idė ja pa siū ly ti svei ko 
mais to ga mi ni mo kur sus Tel šių 
ra jo no gy ven to jams. Va sa rio 19 
die ną VšĮ Tel šių re gio ni nia me 
pro fe si nio mo ky mo cent re šią 
pro gra mą ko le goms – „Eras-
mus+“ KA1 mo bi lu mo pro jek to 
„Suau gu sių jų švie tė jų bend rų jų 
ge bė ji mų to bu li ni mas re mian tis 
Vo kie ti jos pa tir ti mi“ da ly viams, 
pri sta tė Vi suo me nės svei ka tos 
biu ro di rek to rius A. Lau ri na-
vi čius ir šio biu ro vi suo me nės 
svei ka tos stip ri ni mo spe cia lis tė 
L. Ku bi lie nė. Suau gu sių jų švie tė-
jai taip pat da ly va vo ku li na ri jos 
pa mo ko je ir ga mi no ke le tą ve ge-
ta riš kų pa tie ka lų.

Re zul ta tai
„Da ly vau da mi mo bi lu mo pro-

gra mo je Vo kie ti jo je kon sor ciu-
mo na riai pa si sė mė eu ro pi nės 
pa tir ties, pa to bu li no sa vo and-
ra go gi nes kom pe ten ci jas, ir, 
svar biau sia, tai su tei kė po stū mį 
veik ti kar tu ir su kur ti ko ky biš-
ką Tel šių ir Ra sei nių ra jo nų ne-
for ma lio jo suau gu sių jų švie ti-
mo stra te gi nį 2020–2022 me tų 
pla ną, ati tin kan tį suau gu sių jų 
gy ven to jų po rei kius. Vei ki mas 
drau ge, ti kė ti na, pri si dės prie ra-
jo no suau gu sių gy ven to jų mo ty-
va ci jos mo ky tis di di ni mo“, – in-
for ma vo Tel šių švie ti mo cent ro 
di rek to rė.

Pa tir tis
Že mai čių mu zie jaus „Al ka“ 

di rek to rės pa va duo to ja mu zie-
ji nei veik lai Ing ri da Vai tie kie nė 
pro jek te da ly va vo kaip mu zie jaus 
dar buo to ja, jau še še rius me tus 
ku ruo jan ti ne for ma lų jį suau gu-
sių jų švie ti mą šio je įstai go je.

„Su džiaugs mu ir ne kant ru-
mu įsi jun giau į pro jek to veik lą 
dar tuo met, kai jis bu vo ren gi mo 
sta di jos, iš si kel da ma tiks lus sau 
kaip as me ny bei ir bend ruo me-
nės na rei bei Že mai čių mu zie jui 
„Al ka“ kaip ins ti tu ci jai. Mo ky-
mai Vo kie ti jo je man, vie šą sias 
kul tū ros pa slau gas tei kian čios 
ins ti tu ci jos dar buo to jai, su tei kė 
pro gą ste bė ti ir mo ky tis bend ruo-
me niš kos veik los kul tū ros sri ty je, 
kai vie nos kul tū ros įstai gos veik-
la, pa vyz džiui, ren gia ma te mi nė 
pa ro da, pri trau kia ki tų mies to 
kul tū ros įstai gų veik las, ku rios 
pa pil do vie na ki tą pa skai to mis 
pa ro dos te ma, kon cer tu tam tik ro 
lai ko tar pio mu zi ka ir pan. Ga li ma 
sa ky ti, kad dar kar tą pa si mo kiau, 
ko kį pui kų re zul ta tą duo da to ly gi, 
ap tar ta ir iš dis ku tuo ta, į bend rą 
tiks lą orien tuo ta bend ruo me nės 
ins ti tu ci jų veik la.

Že mai čių mu zie jus „Al ka“, kaip 
ne for ma lio jo suau gu sių jų švie ti-
mo tei kė jas, at si žvelg da mas į sa vo 
veik los spe ci fi ką ir vi suo me nės 
po rei kius, taip pat pri siė mė įsi-
pa rei go ji mus pro jek to kon teks te. 

Vo kie ti jo je kon sor ciu mo na riai pa si sė mė eu ro pi nės pa tir ties.

Siek da mas pa ten kin ti au gan čius 
suau gu sių jų mo ky mo si po rei-
kius, mu zie jus 2020 me tų veik los 
pla ne kaip prio ri te ti nės veik los 
įvyk dy mo sie kia mą po ky tį pa-
žy mė jo tri jų nau jų pa slau gų iki 
šiol neįt rauk tam mu zie jaus lan-
ky to jų seg men tui – ak lie siems ir 
silp na re giams – bei suau gu siems 
lan ky to jams su kū ri mą ir įgy ven-
di ni mą, ir suau gu sių jų kū ry bi nių 
kom pe ten ci jų ug dy mą įvar di-
jo 2020 me tų vie nu stra te gi nių 
veik los prio ri te tų“, – pa sa ko jo I. 
Vai tie kie nė.

Tel šių ra jo no sa vi val dy bės Ka-
ro li nos Pra niaus kai tės vie šo sios 
bib lio te kos di rek to rės pa va duo-
to ja Vi da Ur ni kie nė tei gė, kad 
bib lio te ko je ir jos 28 fi lia luo se 
suau gu sių jų švie ti mas ir mo-
ky mas vyks ta nuo lat, to dėl bib-
lio te kos dar buo to jus su do mi no 
kon sor ciu mo pro jek to „Kar tu“ 
pa grin di nė idė ja to bu lin ti ne-
for ma lio jo suau gu sių jų švie ti-
mo veik los sri tį ir vie ny tis Tel šių 
or ga ni za ci joms, ku rios tai da ro, 
reng ti bend rus stra te gi nius pla-
nus ra jo no mas tu. „Mus kaip 
bib lio te kos at sto vus do mi no, 
kaip už sie nio bib lio te kos ska ti na 
bend ra dar bia vi mą ir par tne rys tę 
su ki to mis or ga ni za ci jo mis, su-
si ju sio mis su suau gu sių jų švie-
ti mu, kaip to bu li na va dy bi nes 
kom pe ten ci jas or ga ni zuo jant ne-
for ma lų jį suau gu sių jų gy ven to jų 
švie ti mą bib lio te ko je, kaip ge ri na 
ne for ma lio jo ug dy mo pa slau gų 
įvai ro vę bib lio te ko je, priei na-
mu mą, ko ky bę ir ska ti na mo-
ky mo efek ty vu mą in teg ruo jant 
bib lio te kos iš tek lius“, – kal bė jo 
V. Ur ni kie nė.

Vyr. bib lio te ki nin kė Eri ka By-
tau tie nė, da ly vau da ma ES pro-
gra mos „Eras mus“ suau gu sių jų 
švie ti mo dar buo to jų mo bi lu mo 
pro jek te Vo kie ti jo je, pa ste bė jo, 
kad di de lis dė me sys ski ria mas 
suau gu sių jų mo ky mui si vi są 
gy ve ni mą. Ska ti na ma do mė tis 
nau jau sio mis in for ma ci nė mis 
tech no lo gi jo mis, to kio mis kaip 
3D spaus di ni mas, vir tua lūs se-
mi na rai, kur sai. Sten gia ma si, kad 
suau gęs žmo gus ne bū tų at skir ty-
je. Tai gi ir Tel šių ra jo no sa vi val-
dy bės Ka ro li nos Pra niaus kai tės 
vie šo jo je bib lio te ko je per kom-
piu te ri nio raš tin gu mo kur sus 
da ly viai yra su pa žin di na mi su 
nau jau sia tech ni ka, ku ria ga li ma 
pa si nau do ti bib lio te ko je.

Kau na ta vos fi lia lo vyr. bib lio-
te ki nin kė Vi li ja Jo cie nė džiau-
gia si ga lė ju si su si pa žin ti su 
suau gu sių jų gy ven to jų mo ky mu 
Vo kie ti jo je – jie šio je sri ty je tu ri 
di de lę pa tir tį. Bu vo įdo mu pa ma-
ty ti mies to bib lio te ką ir su ži no ti, 
kaip vo kie čiai or ga ni zuo ja bib-
lio te kos veik las. „Grį žau su ke-
le tu idė jų. Jas jau bai giu įgy ven-
din ti, – sa kė V. Jo cie nė. – Vie na 
skir ta vai kams ir jau ni mui apie 
pa čių skai ty to jų su da ry tą kny gų 
ko lia žą, ku ris vė liau at spaus din-
tas kaip dė lio nė. Ki ta – dar bas su 
iš ma nio sio mis tech no lo gi jo mis, 
jų pa nau do ji mas ple čiant bib lio-
te kos veik las.“


