W latach 2019-2021 cztery osoby z regionu śremskiego uczestniczyły w projekcie „LOWE za
granicą – wsparcie niezawodowej edukacji osób dorosłych oraz społeczności uczących się
(LOWE abroad-non-vocationaladulteducation and learning communities), który był
realizowany w ramach Programu Erasmus+, KA1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych.
Koordynatorem projektu była Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, a odbiorcą 11 Lokalnych Ośrodków
Wiedzy i Edukacji w Polsce, w tym LOWE z Brodnicy, zarządzany przez Szkołę Podstawową
im. Hymnu Narodowego w Brodnicy.
Głównym celem projektu była poprawa kompetencji kadry ośrodków LOWE potrzebnych do
wspierania uczenia się osób dorosłych (dorosłych słuchaczy) i rozwój współpracy
międzynarodowej w tym obszarze.
W zorganizowanym kursie uczestniczyły: Sylwia Majsner, Małgorzata Sajkiewicz, Romualda
Buksalewicz i Monika Bulińska. Każdy z uczestników otrzymał wsparcie przed wyjazdem w
postaci kursu języka angielskiego, dostępnego na platformie e-turor.pl
Pierwszym partnerem był Dom
(https://domspain.es/en/home).
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W dniach od 17-23.11.2019 roku w wyjeździe do Reus uczestniczyła Sylwia Majsner, a w
terminie od 16.02-21.02.2020 r. – Małgorzata Sajkiewicz wraz z przedstawicielami:Fundacji,
szkół podstawowych, ponadpodstawowych, instytucji publicznych zaangażowanych w
organizację szkoleń dla osób dorosłych.
Tematy szkolenia obejmowały:

tworzenie efektywnych programów szkoleniowych dopasowanych do lokalnych
potrzeb,

wykorzystanie narzędzi ICT w szkoleniach,

efektywne działania promocyjne,

budowanie relacji z mediami,

możliwości pozyskiwania funduszy i dotacji,

strategie rekrutacyjne i motywacyjne,

wystąpienia publiczne.
Sesje szkoleniowe były uzupełnione o sporą dawkę wiedzy o kulturze, historii, zwyczajach.
W programie była przestrzeń na zwiedzanie i degustację lokalnych specjałów. Reus to jedno
z miejsc, gdzie narodził się niezwykle efektowny styl architektury – kataloński
modernizm. Uczestnicy zobaczyli dom, w którym urodził się Gaudi czy Muzeum Vermutu
w Reus oraz odwiedzili takie miejscowości jak: Tarragonę, Cambrils i Barcelonę.
To było bardzo ciekawe doświadczenie. Sprawiło, że wracałam do Polski z głową pełną
pomysłów i inspiracji do dalszej pracy, która stała się dzięki temu jeszcze ciekawszą i
efektywniejszą – Sylwia Majsner.

Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć aktywny udział w szkoleniach w Hiszpanii. Zajęcia były
prowadzone w języku angielskim i częściowo w hiszpańskim, co dla mnie osobiście było
świetną okazją, by sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. Wyjazd do Hiszpanii zmotywował

mnie dodatkowo, by wrócić do nauki hiszpańskiego. Wielką siłą była różnorodność grupy,
otwartość i pozytywna energia wszystkich uczestników oraz fantastyczne przyjęcie przez
organizację Dom Spain. Tego typu wydarzenia sprzyjają wymianie doświadczeń i inspirują, by
podejmować małe i wielkie rzeczy w swoich społecznościach – Małgorzata Sajkiewicz.
Drugim partnerem ponadnarodowym był VšĮŽmogiškųjųištekliųstebėsenosirplėtrosbiuras
(ŽISPB www.zispb.lt) w Szawle na Litwie. Jest to organizacja pozarządowa, która realizuje
różnorodne projekty krajowe i ponadnarodowe, a jej celem działania jest świadczenie usług
dla różnych grup docelowych: seniorów, ofiar przemocy, rodzin patologicznych, młodzieży,
pracowników socjalnych, partnerów społecznych, osób niepełnosprawnych, itd.
W dniach od 5 do 9 lipca 2021 r. w zorganizowanym kursie uczestniczyła Romualda
Buksalewicz, a od 23 do 27 sierpnia 2021 r. – Monika Bulińska. Podczas kursu uczestniczki
zapoznały się z:
 działalnością ośrodka i zrealizowanymi projektami,
 metodologią prowadzenia szkoleń dla osób znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji społecznej i ewaluacją szkoleń,
 aktywnymi metodami pracy z osobami wykluczonymi społecznie (m.in.
ekspert po doświadczeniach, GROW) oraz metodami radzenia sobie z
wypaleniem zawodowym,
 zastosowaniem gry „Play Your Role” – gra edukacyjna, stworzona przez
międzynarodowy zespół organizacji, mająca na celu przeciwdziałanie mowie
nienawiści oraz podniesienia świadomości z zagrożeń płynących z zachowań
użytkowników Internetu,
 metodami pracy z osobami niezmotywowanymi,
 skutecznym zarządzaniem konfliktem, komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 zastosowaniem metody Teatru Forum do rozwiązywania problemów
społecznych.
Warsztaty, ćwiczenia i gry były prowadzone w języku angielskim. W wolnych chwilach
uczestniczki zwiedziły: Muzeum Czekolady „Ruta”z udziałem w warsztatach pralinkowych,
atrakcje turystyczne miasta Szawle (rynek, deptak, katedrę św. Piotra i Pawła, wzgórze krzyży
i liczne pomniki), kurort Połąga z Muzeum Bursztynu w Pałacu Tyszkiewiczów i lokalną
winiarnię.
Ponadto uczestniczyłyśmy w Festynie z okazji rocznicy koronacji króla Litwy - Mendoga oraz
mogłyśmy podziwiać niepowtarzalne aranżacje kwiatowe prezentowane na Festiwalu Kwiatów.
Zaproszono nas też na degustację serów Dziugas i degustację regionalnego piwa. Miałyśmy okazję
poznać smaki regionalnych potraw-- Romualda Buksalewicz

Wyjazd bardzo dobrze zorganizowany. Utwierdziłam się w przekonaniu, że problemy
społeczne prawie takie same jak u nas, ale mogłam poznać i przerobić różne metody ich
rozwiązywania. Poza tym na kursie najważniejszą wartością była energia i kreatywność
uczestników i duże wsparcie trenerów, a także wymiana myśli oraz budowanie nowych
pomostów dla dalszej międzynarodowej współpracy. Dodatkowo upewniłam się, że mój język

angielski jest na „właściwym” poziomie, aby uczestniczyć w tego typu wydarzeniach, dzielić
się wiedzą i doświadczeniem – Monika Bulińska.
Szkolenie i podróż były bardzo dobrze przygotowane przez organizatorów. Nasi trenerzy
i opiekunowie zadbali nie tylko o nasz komfort ale przede wszystkim podzielili się z nami swoją
wiedzą i doświadczeniem, które możemy wykorzystać w codziennej pracy z dorosłymi i młodzieżą.
Szkolenie uświadomiło mi, że wszystkie społeczności borykają się z podobnymi problemami
społecznymi.
Nawiązaliśmy relacje, które mają szansę zaowocować dalszą międzynarodową współpracą.
Wyjazd był fantastyczną przygodą pełną niezapomnianych wrażeń i nowych doświadczeń
zawodowych - Romualda Buksalewicz
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