VOKIEČIŲ KALBOS DIENŲ RENGINIAI GRÜNDE, DEUTSCH ZU LERNEN (KODĖL
VERTA MOKYTIS VOKIEČIŲ KALBOS?) CENTRE
Po sėkmingo Vokiečių kalbos dienų „Ö kaip vokiškai?“ starto praeitais metais spalio 20 d. šiemet vėl
visi, neabejingi vokiečių kalbai, buvo pakviesti prisijungti prie „Ö kaip vokiškai?“ iniciatyvos spalio
16-20 d.
d. Šia iniciatyva buvo siekiama pabrėžti vokiečių kalbos vaidmenį Lietuvos švietimo ir kultūros
įstaigose, versle ir kitose gyvenimo srityse.
Į šį kvietimą atsiliepė daugiau kaip 230 institucijų, užregistravusių savo renginius Vokiečių kalbos
dienų proga. Savo veiklas svetainėje užregistravusios įstaigos ir iniciatyvinės grupės iš projekto
organizatorių gavo paketėlį su vokiška simbolika ir atributika, dovanėlėmis ir kitais smagiais bei
netikėtais dalykais renginių dalyviams.
Iniciatyvos ir dienų organizatoriai tikėjosi, kad 2017 metais per Vokiečių kalbos dienas „Ö kaip
vokiškai?“ visa Lietuva vėl prabils vokiškai!
Šių metų iniciatyvos „Ö kaip vokiškai?“ tikslas − didinti ir visuomenės sąmoningumą ir skleisti
teigiamą žinią apie vokiečių kalbos naudą, iš tiesų sutelkė visą Lietuvą. Didelė vokiečių kalbai ir
kultūrai skirtų renginių įvairovė rodo, kad Lietuvos žmonės domisi Vokietija.
Didelė vokiečių kalbai ir kultūrai skirtų renginių įvairovė rodo, kad Lietuvos žmonės domisi
Vokietija. Europoje vokiečių kaip užsienio kalba yra labiausiai paplitusi po anglų kalbos. Apie 120
milijonų žmonių vokiečių kalba yra gimtoji, todėl vokiečių kalbos mokėjimas suteikia laisvę
nevaržomai bendrauti ir užmegzti verslo ryšius su visomis vokiškai kalbančiomis šalimis.
Pastaraisiais metais juntamas augantis susidomėjimas vokiečių kalba darželiuose, mokyklose ir
suaugusiųjų mokyme. Norėdami dar labiau pabrėžti vokiečių kalbos vaidmenį Lietuvos švietimo ir
kultūros įstaigose, versle ir kitose gyvenimo srityse, visi, neabejingi vokiečių kalbai, tame tarpe ir
Suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė, prisijungė prie Vokiečių kalbos dienų iniciatyvos, savo
veiklą užregistravusi projekto interneto svetainėje www.vokiskai.lt. Centre išleisti stendai Kodėl
turite aplankyti įspūdingąją Vokietiją, vyresnėse gimnazijos klasėse pravesta viktorina Die deutsche
Sprache in Europa (Vokiečių kalba Europoje), kurioje geriausiai pasirodę mokiniai buvo
apdovanoti vokiška simbolika ir atributika, gauta iš projekto organizatorių. Neakivaizdinėse klasėse
tema Ką man davė vokiečių kalba? su Centro vokiečių kalbos mokytoja Dalija Valaitiene, kuri
magistro studijas baigė Vokietijoje, vyko diskusija apie vokiečių kalbos reikšmę ir svarbą nūdienos
gyvenime . Savo įspūdžiais apie darbą dalinosi ir mokiniai, ilgiau ar trumpiau dirbę šioje šalyje.
Renginio metu skambėjo grupės SKAMP atliekamas himnas, pernai sukurtas Vokiečių kalbos dienai.
Vokiečių kalbos dienų projektą „Ö kaip vokiškai?“ inicijavo šios Lietuvoje veikiančios institucijos:
Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, Vokietijos ir Baltijos
šalių prekybos rūmai (AHK), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Centrinė užsienio
švietimo sistemos valdyba (ZfA).

Norisi tikėti, jog ši nauja, gražiai pradėta ir jau besitęsianti iniciatyva ir ateityje liks kasmetine
tradicija, populiarinanti vokiečių kalbą Lietuvoje.
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