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PATIRTIS

TSM mokykla dalyvavo Telšių rajono
savivaldybės Žemaitijos sostinės šventės 2019
mugėje, kurioje savo edukacinę veiklą
pristatinėjo neformaliojo suaugusiųjų švietimo
teikėjai. Buvo sukurtas informatyvus, mokyklą
reprezentuojantis stendas, kviečiantis domėtis
jos veikla, į ją įsitraukti. Mokyklos reklama taip
pat platinama ir socialiniuose tinkluose, norint
pasiekti kuo platesnę auditoriją.

IDĖJA VYSTYMUI

Ibbenbiureno Liaudies aukštoji mokykla vykdo
aktyvią  rinkodaros  politiką:  leidžia  mokykloje
vykstančių  mokymo  kursų  žurnalus,  kuriuose
yra ir visa kita informacija, susijusi su mokyklos
veikla.      Programą      skelbia      ir     mokyklos
internetinėje svetainėje.
(Daugiau: www.vhs-ibbenbueren. de)
Miesto švenčių, mugių metu rengia reklamines
akcijas,    kurių    metu   mokyklos    darbuotojai
kūrybiškai pristato mokyklos veiklas. Reklaminė
informacija      platinama      ir      parduotuvėse,
prekyvietėse.

PATIRTIS

TSM  mokytojos  TAU  studentų  grupėms
veda užsienio kalbų kursus. Daugumoje TSM
vykdomų renginių,skirtų suaugusiųjų švietimo
savaitei, dalyvauja ir TAU studentai – senjorai.
Šių renginių metu skirtingos kartos praturtina
viena  kitą turima patirtimi. Įvairaus amžiaus
žmonės   ne   tik   mokosi   vieni   iš   kitų, bet ir
praplečia pažinčių ratą.
(Daugiau: www.telsiusuaugusiuju.lt

„Vakariniai šnabždesiai“ Telšių suaugusiųjų
mokykloje)

IDĖJA VYSTYMUI

Katalikiškos   suaugusiųjų  ir  šeimos  ugdymo
asociacijos   bendruomenės   namai   –   atviri
visiems. Čia organizuojami kursai, seminarai ir
kiti renginiai, skirti kiekvienos amžiaus grupės
asmenų   šeimos   gyvenimui   tobulinti   pagal
parengtą   projektą  „Daugelio  kartų  namai“.
Įvairios  veiklos  traukia  ne  tik  jaunas  šeimas,
bet ir senjorus.
(Daugiau: www.fabi-ibbenbueren.de)
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Telšių suaugusiųjų mokykla - konsorciumo "KARTU 2019" narė dalyvavo „Erasmus+“ suaugusiųjų
švietimo         mobilumo        projekte        „Suaugusiųjų         švietėjų        bendrųjų        gebėjimų
tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“. Projekto  įgyvendinimo  metu  mokyklos mokytoja -
andragogė Jolanta Stonienė domėjosi Vokietijos suaugusiųjų švietimo sistema ir darbu. Apžvelgusi
TSM veiklą, pastebėjo, kad Vokietijos patirtis gali būti pavyzdys tolimesniam marketingo vystymui.
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IDĖJA VYSTYMUI

Šteinfurto    apskrities    verslo    asociacija
vykdo       projektus,       skirtus       įvairiems
žmonėms,  įskaitant  jaunimą,  siekiantiems
integruotis  į  profesinę  veiklą.  Asociacijos
patalpose    įrengtos     mokymosi     erdvės,
praktinės dirbtuvės, kur kiekvienas norintis
gali išbandyti savo jėgas ir nuspręsti, kuri
profesinė      veikla      jam      tinkamiausia.
(Daugiau: www.lernen-foerdern
ev.de/ibbenbueren/)
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TSM     mokyklos     bendruomenė     kasmet
dalyvauja Lietuvių kalbos dienų renginiuose -
rašo       Nacionalinį       diktantą.       Dalyviai,
apibendrindami   renginius,   pripažino,   kad
kalba   yra   didžiulė    vertybė,    kurią    reikia
vertinti ir puoselėti.
(Daugiau: www.telsiusuaugusiuju.lt/

„Lietuvių kalbos dienos Suaugusiųjų
mokykloje“)

IDĖJA VYSTYMUI

Šimtametės        Vokietijos             Liaudies
aukštosios mokyklos ištakos – suaugusiųjų
mokyklos,     kuriose    mokėsi       paprasti,
žemesnio   išsilavinimo   žmonės.    Svarbus
buvo   ir   yra  ne tik formalus  suaugusiųjų
švietimas,   bet   ir   pilietiškumo   ugdymas,
patriotiškumo skatinimas.
(Daugiau: www.vhs-ibbenbueren. de)
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Liaudies  aukštojoje  mokykloje  ruošiamos
modulinės     programos,     organizuojami
sergančių    asmenų,    senelių   slaugos    ir
priežiūros     mokymai.     Įgyjama     šioms,
altruizmą        skatinančioms         veikloms,
tinkama kvalifikacija.
(Daugiau: www.vhs-ibbenbueren. de)

PATIRTIS
TSM  mokykloje  aktyviai  vykdoma
profesinio orientavimo   veikla.
Organizuojami   ugymo karjerai    renginiai,
bendradarbiaujama   su darbo     biržos
jaunimo     darbo     centru.
(Daugiau: www.telsiusuaugusiuju.lt/

„Mano svajonių profesija“)

PATIRTIS

Altruistiškas   pavyzdys   įkvepia   labdaringai
veiklai.   Suaugusiųjų   mokyklos   IIIn   klasės
mokinė    Rasa    Ruginienė,    išgirdusi    apie
grėsmingo  viruso  keliamą  pavojų,  iš  karto
nusprendė  imtis  labdaringos  veiklos.  Ji  su
savo  dukrelėmis  pradėjo  siūti  apsaugines
veido    kaukes    ir    dalinti    jas    žmonėms
nemokamai.
(Daugiau: www.telsiusuaugusiuju.lt

„Mokėkime gyventi ir dūžtančiose
formose‘‘)
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