VOKIEČIŲ KALBOS DIENOS CENTRE DEUTSCH IST EINFACH
Po sėkmingo Vokiečių kalbos dienų „Ö kaip vokiškai?“ starto prieš trejetą metų šiemet vėl
visus, neabejingus vokiečių kalbai, organizatoriai pakvietė prisijungti prie „Ö kaip vokiškai?“ iniciatyvos,
kurioje spalio 22-28 d. dalyvavo ir mūsų centro bendruomenė. Šių metų Vokiečių kalbos dienos, kurių
tikslas − didinti ir visuomenės sąmoningumą ir skleisti teigiamą žinią apie vokiečių kalbos naudą, sutelkė
visą Lietuvą. Didelė vokiečių kalbai ir kultūrai skirtų renginių įvairovė rodo, kad Lietuvos žmonės domisi
Vokietija.
2018 metais Vokiečių kalbos dienose ypatingas dėmesys buvo skirtas mokantiems arba
besimokantiems vokiečių kalbą bei po studijų ar profesinės veiklos grįžusiems į Lietuvą. Ne tik vokiško
kapitalo įmonės, bet ir lietuviškos įmonės labai vertina vokiečių kalbą mokančius darbuotojus, kuriems
atsiveria puikiausios karjeros galimybės. Šios iniciatyvos globėjas − Lietuvos Respublikos ūkio ministras
Virginijus Sinkevičius teigia: „Vokietijos bendrovės kasmet įdarbina vis daugiau Lietuvos gyventojų,
todėl kalbant verslo terminais, vokiečių kalbos žinios yra akcijos, kurių vertė metai iš metų tik augs“.
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 centras, prisijungė prie Vokiečių kalbos dienų iniciatyvos, savo veiklą
užregistravo projekto interneto svetainėje www.vokiskai.lt.
Ta proga Centre buvo išleisti stendai „Įspūdžiai iš kelionių po vokiškai kalbančias šalis“
(Eindrücke aus der Reisen durch D-A-CH); „Vokiečių kalba Europoje ir pasaulyje“ (Die Verbreitung der
deutschen Sprache in Europa und in der Welt); pravesta viktorina gimnazijos klasėse „Ką žinau apie
Vokietiją“ (Was weiß ich über Deutschland?); kurios nugalėtojai apdovanoti iš projekto organizatorių
gautais suvenyrais su vokiška simbolika ir atributika. Neakivaizdinėse klasėse vyko aktyvi ir įdomi
diskusija su Centre besimokančiais mokiniais, kurie gana ilgai mokėsi ir dirbo Vokietijoje, puikiai kalba
vokiškai.
Vokiečių kalbos dienų iniciatoriai: Vokietijos ambasada Lietuvoje, Goethe’s institutas,
Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) bei
Vokietijos
ir
Baltijos
šalių
prekybos
rūmai
(AHK).
Ši iniciatyva jau tampa kasmetine tradicija, populiarinančia vokiečių kalbą Lietuvoje.

