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PRIEŠ KELIONĘ
SU KOKIAIS LŪKESČIAIS
LEIDŽATĖS Į STAŽUOTĘ?
Į stažuotę leidžiuosi nusiteikusi optimistiškai,
tikiuosi įgyti tarptautinės patirties, kompetencijų,
pažinti kitą kultūrą, parsivežti gerosios patirties
ir ją pritaikyti darbe, mūsų bibliotekoje, kuriant
suaugusiųjų neformalaus švietimo paslaugas.

MINTYS PO KELIONĖS

KAIP ĮGYTĄ PATIRTĮ PLANUOJATE PRITAIKYTI DARBE?
Mobilumo stažuotės metu lankėmės Suaugusiųjų švietimo centre Cepa
Fuerteventura Sur, kuris labai didelį dėmesį teikia imigrantams atvykusiems iš
įvairių pasaulio šalių. Centro pagrindas tikslas imigrantus išmokyti ispanų kalbos
ir integruoti juos į darbo rinką. Čia rengiami ispanų kalbos mokymai nuo abėcėlės
iki pažengusio lygio. Į bendras pamokas integruojami įvairaus ispanų kalbos lygio
mokiniai, t. y. mokosi ir jau kalbantys ispanų kalba ir tik pradedantys kalbėti
imigrantai. Pamokų metu taikoma metodika – ispanų kalba, informacinės
technologijos (medijos), informacijos paieška, informacinis raštingumas,
Ispanijos istorija, kultūra, architektūra, kt. Dalyviai mokosi kritinio mąstymo,
darbo grupėse, tikslingai formuoti ir apginti nuomonę jiems priskirta tema, kt.
Mokiniai komunikuoja, bendrauja ne tik pamokų metu, bet ir kavos pertraukėlių
metu, t. y. mokytojai ir mokiniai bendrauja ir neformalioje aplinkoje.
Labai įdomu, kad į mokymo programas įtraukiamas kultūros, tradicijų, gamtos
pažinimas. Vyksta ekskursijos, bendradarbiaujama su kitomis mokymo, švietimo,
kultūros institucijomis.
Šią patirtį būtų galima pritaikyti organizuojant neformalaus suaugusiųjų švietimo
veiklas bibliotekose.

PARSIVEŽTOS
IDĖJOS (1)

KOKIŲ MINČIŲ TURITE DARBO PROCESŲ
GERINIMUI?
Apsilankius kilo mintis apie tai, kad betarpiškas
bendravimas ir paprastumas sukuria labai jaukią aplinką,
kurioje ne taip baisu, kad kažko nemoki. Aš prastai kalbu
angliškai, tačiau ten išdrįsau kalbėti, nors ir nevisai
teisingai. Buvau nuolat skatinama tai daryti.
Taigi, tereikia daugiau tolerancijos, paprasto bendravimo,
paskatinimo, palaikymo. Mums reikia dar to mokytis ir būtų
tikslinga pritaikyti darbe.
Į vieną pagrindinę veiklą reikėtų integruoti kuo daugiau
įvairių dalykų, tai suteikia visapusišką naudą asmeniniam
tobulėjimui.

PARSIVEŽTOS
IDĖJOS (2)

PATARIMAI
BŪSIMIEMS
DALYVIAMS
KODĖL VERTA DALYVAUTI?

KOKIŲ PATARIMŲ TURITE?

Naujos pažintys, kontaktai, draugiški ryšiai su užsienio
partneriais, idėjos, šiuo atveju – paįvairinti savo bibliotekoje
teikiamų paslaugų spektrą kultūrinėmis ir edukacinėmis,
neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklomis.

Reikia pasidomėti tos šalies, į kurią vykstama, kultūra, planuojamų
aplankyti institucijų ir lankytinų vietų objektais. Šiek tiek pasimokyti jų
kalbos, nes taip yra parodomas dėmesys jiems (ačiū, prašau, laba diena,
viso gero ir pan.). Naudoti vertėją arba turėti kalbų žodynėlį (jei reikia).

Anglų ir tos šalies kurią lankote kalbų įgūdžių gerinimas.

Būti pozityviai nusiteikusiam, pasiruošti bendrauti kita kalba, kad ir kaip
nerealiai tai jums atrodytų.

Įgyti daugiau pasitikėjimo savimi bendraujant su kitų kultūrų
žmonėmis. Pažinti kitus pasaulio kraštus, jų kultūrą, tautinį
identitetą, žmones, tradicijas, bendravimo ypatumus, kt.
Darbo metodų pritaikymas savo darbe.

Šiek tiek pasimokyti naviguoti kelyje, susidaryti dienos maršrutus.
Turėti smulkių dovanėlių ar suvenyrų reprezentuojančių savo kraštą.
Taigi pagerinti savo įgūdžius 😊

KĄ PARSIVEŽĖTE IŠ STAŽUOTĖS?

Du dalykai 😉
Patirtys ir mobilumo komanda. Tikrai nerealu!
Komandos nariai draugiški, operatyvūs.
Partneriai – Super! Buvome taip priimti, kaip niekada ir
niekur neteko to patirti. Visapusiškas dėmesys, ne tik
programos metu, bet ir laisvu laiku. Dėmesys, pozityvumas,
puiki nuotaika, betarpiškas bendravimas. 100 balų!

