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PRIEŠ KELIONĘ
Pasisemti idėjų ir patirties kaip įdomiai, patraukliai ir
inovatyviai vykdyti suaugusiųjų neformalaus švietimo
veiklas. Atrasti naujų būdų ir formų bibliotekos paslaugų
atnaujinimui, kurios galėtų sudomint bei pritraukti
potencialius suaugusius vartotojus. Pasidalinti mūsų
bibliotekos patirtimi, užmegzti partnerystės ryšius su
užsienio bibliotekomis.

SU KOKIAIS LŪKESČIAIS LEIDŽATĖS Į
STAŽUOTĘ?

Kadangi mus priimanti institucija Suaugusiųjų mokymo
centras Fuerteventūroje, mane labiausiai domina jų
inovatyvių metodų taikymas ir geroji patirtis rengiant bei
vedant suaugusiųjų švietimo programas.

KURIE PLANUOJAMŲ APLANKYTI
BIBLIOTEKŲ VEIKLOS ASPEKTAI
LABIAUSIAI DOMINA?



MINTYS PO KELIONĖS



PARSIVEŽTOS
IDĖJOS (1)

Suaugusiųjų švietimo centre didelis dėmesys skiriamas imigrantų iš Afrikos ir
kitų šalių socialinei integracijai į visuomenę, kad jie jaustųsi pilnaverčiais salos
gyventojais. Mokoma ispanų kalbos, nes kalbos mokėjimas yra svarbus kriterijus
darbo paieškos procese. Taikomi įvairūs mokymo metodai bendrųjų
kompetencijų, informacinio raštingumo, kritinio mąstymo ir kt. ugdymui.

Kadangi Lietuvoje gausu karo pabėgėlių iš Ukrainos, mobilumo metu įgytą patirtį
būtų galima pritaikyti jų integracijai į visuomenę: taikant matytus metodus padėti
jiems pažinti vietos istoriją ir kultūrą, ugdyti kompiuterinį bei informacinį
raštingumą, suteikti pagalbą darbo paieškos procese, padėti suprasti ir išmokti
lietuvių/anglų kalbą, kt.

Drąsiau jausiuosi darbe bendraudama su anglakalbiais bibliotekos
svečiais/lankytojais, nes mobilumo vizito metu buvo pagerintos asmeninės anglų
kalbos žinios ir komunikavimo įgūdžiai. Pirmą kartą anglų kalba teko pristatyti
Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešąją biblioteką ir joje vykdomą
neformalią suaugusių švietimo veiklą. Ateityje ši patirtis suteks daugiau drąsos
viešojo kalbėjimo ir pranešimų rengimo metu.

KAIP ĮGYTĄ PATIRTĮ PLANUOJATE PRITAIKYTI
DARBE?



PARSIVEŽTOS
IDĖJOS (2)

Visada palaikyti draugišką atmosferą komandoje. Daugiau
pakantumo ir tolerancijos kolegoms, komandos nariams.
Skatinti juos veikti, bandyti kažką daryti ir nebijoti klysti.
Neteisti ir nekritikuoti už padarytas klaidas, dažniau pagirti
ir drąsinti, pozityviai bendrauti. 

Pritaikyti imigrantų socializacijos patirtį mūsų bibliotekoje
per naujas ir išplėtotas veiklas bei edukacines programas,
skirtas karo pabėgėliams iš Ukrainos. 

KOKIŲ MINČIŲ TURITE DARBO PROCESŲ
GERINIMUI?



PATARIMAI
BŪSIMIEMS
DALYVIAMS

Pirmiausia, mobilumo vizito metu su užsienio partneriais
bendrauji tik angliškai, todėl pagerini savo anglų kalbos
įgūdžius. Grįžus namo pradedi drąsiau kalbėti angliškai ir
tai motyvuoja toliau tobulinti savo kalbėseną, tarimą ir
žodyną. Taip pat užsimezga draugiški ryšiai su užsienio
partneriais, įgyji patirties, pamatai taikomus darbo
metodus, susipažįsti su tos šalies socialiniu bei kultūriniu
gyvenimu. 

KODĖL VERTA DALYVAUTI?

Svarbu nepamiršti vežtis ne vieną komplektą
reprezentacinių dovanėlių su savo įstaigos, krašto ar
Lietuvos atributika. Ne visur įprasta dovanoti atminimo
dovanėles, bet tai gražus ir įsimintinas padėkos ženklas.
Būtina įsidėti patogią sportinę avalynę. Žinoma, kartu
pasiimti pozityvumą, gerą nuotaiką ir išnaudoti visas
priimančios institucijos siūlomas galimybes.

KOKIŲ PATARIMŲ TURITE?



PATI NUOSTABIAUSIA MOBILUMO
KOMANDA (DALYVIAI +
PARTNERIAI)! PARSIVEŽIAU
DAUG GĖRIO ŠIRDYJE,
POZITYVUMO IR PAKILIOS
NUOTAIKOS 😊 DIDESNĖ
MOTYVACIJA DIRBTI IR
TOBULĖTI.

KĄ PARSIVEŽĖTE IŠ  STAŽUOTĖS?


