Kvietimas dalyvauti konkurse „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“
Konkursas organizuojamas vykdant 2015 metų suaugusiųjų švietimo savaitę, kurios
pagrindinė žinia – mokymasis suaugusiojo amžiuje yra visapusiškai naudingas psichinei ir fizinei
sveikatai stiprinti, socialiniam bendravimui plėtoti, pažintiniams gebėjimams vystyti ir palaikyti,
santykiams su savimi ir aplinka užmegzti ir tobulinti, akiračiui plėsti ir daugeliui kitų žmogaus
gyvenimo sričių arba kitaip - AKTYVIAM GYVENIMUI.
Konkursui kviečiame teikti projektus ir iniciatyvas, kuriuose praktiškai įgyvendinamos suaugusiųjų aktyvaus
mokymosi idėjos. Projektai gali būti skirti vienai ar kelioms sritims, kuriose suaugę žmonės mokosi ir
mokymasis suteikia jiems galimybę gyventi aktyvų asmeninį ir bendruomeninį gyvenimą.
Ieškome projektų ir iniciatyvų, kurie atskleidžia:







Kaip mokymasis pakeitė suaugusio žmogaus gyvenimą, pagerino gyvenimo kokybę?
Kokių suteikė gyvenimui spalvų?
Kaip padėjo rasti naujų draugų?
Kokių naujų galimybių sukūrė, kaip praplėtė akiratį?
Kokiais aktyviais metodais aktyviai mokomasi?
Kokias aktyvaus mokymosi galimybes turime?

Atrankos kriterijai:
o Projekto ar iniciatyvos pagrindas – šviečiamoji ar mokymosi veikla, aktyviai įtraukianti suaugusius
žmones ir skatinanti aktyviam gyvenimui mokymams pasibaigus.
o Projekto ar iniciatyvos originalumas.
o Įvykdytos veiklos veiksmingumas – kas ir kaip pasikeitė žmogaus, šeimos, bendruomenės,
visuomenės gyvenime, įgyvendinus projektą ar iniciatyvą.
o Kūrybiškas ir netradicinis veiklos pristatymas.
o Projektas (iniciatyva) įvykdytas iki 2015 m. spalio mėnesio.
Mes žadame:
o Konkurse dalyvaujančių organizacijų patirtį viešinsime regioniniuose Savaitės seminaruose,
nacionaliniame Savaitės renginyje, LSŠA internetinėje svetainėje.
o Konkurse dalyvavusias organizacijas kviesime į nacionalinį Savaitės renginį.
o Labiausiai konkurso kriterijus atitinkančius projektus ir iniciatyvas bei juos teikiančias organizacijas
apdovanosime LSŠA diplomais.
o Originaliausią ir įdomiausią projektą ar iniciatyvą pažymėsime specialiu prizu.

Tereikia kūrybiškai ir netradiciškai pristatyti Jūsų projektą ar iniciatyvą (žr. Gaires
žemiau)!
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Konkursas „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“
Projektų ir iniciatyvų pristatymo gairės

Organizacijos pavadinimas
Adresas, telefonai, faksas, el.pašto adresas

Veiklos pristatymas
Tai gali būti aprašymas (iki 2 psl.), iliustracijos (nuotraukos, piešiniai), filmuota medžiaga, projekto
dalyvių interviu, atsiliepimai, jų sukurti darbai ir kitos, dar kūrybiškesnės pristatymo formos)
Mūsų svarbios mintys, planai darbai gena vienas kitą tarsi automobiliai greitkelyje. Kaip minčių
autostradoje atrasti vietos ramiam pasaulio stebėjimui? Jis atrodo toks nereikšmingas, kaip ežiukas
šalia ūžiančio kelio. Tačiau iš greitkeliu lekiančių minčių gimsta ataskaitos ir
dalykiniai laiškai, iš ramiai keliaujančiųjų šalikele – poezija,
romanai, esė. (A. Steponavičiūtė).

Pristatymų (elektroniniu paštu, paštu ar asmeniškai) laukiame iki 2014 metų lapkričio 3 d.
LSŠA biure ( Geležinio Vilko g. 12 , kab. 440, LT - 03163, Vilnius, el.p.: lssa@takas.lt.)
Informacija teikiama telefonais: 8-5-2619031, 8-5-2312309

Linkime sėkmės!
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