Kvietimas dalyvauti konkurse „Mokymosi spalvos“
2016 m. rugsėjo 14 d.

Konkursas organizuojamas vykdant 2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitę, kurios pagrindinė
žinia – sustabdykime savo nuolatinį skubėjimą, atverkime duris, langus, protus ir širdis pažinimui,
pažvelkime į mokymąsi kitomis akimis, atraskime įvairiaspalvį mokymosi pasaulį, pastebėkime dar
nematytą mokymosi atspalvį, paprastais žodžiais ir konkrečiais veiksmais tieskime tiltus į
mokymąsi.
Konkursui kviečiame teikti projektus ir iniciatyvas, kuriuose praktiškai ir kūrybiškai įgyvendinamos
suaugusiųjų mokymosi idėjos. Projektai gali būti skirti vienai ar kelioms sritims, kuriose suaugę žmonės
mokosi, o mokymasis suteikia jiems galimybę gyventi prasmingą ir spalvingą asmeninį bei bendruomeninį
gyvenimą.
Ieškome projektų ir iniciatyvų, kurie atskleidžia „spalvotus“ atradimus apie:






iššūkius, su kuriais susiduria suaugusiųjų bendruomenė,
mokymąsi kaip galimybę iššūkius priimti ir įgyvendinti,
mokymosi atradimus ir sėkmę,
mokymosi žavumą ir patrauklumą,
mokymąsi kaip įvairiaspalvę šventę visose mokymosi visą gyvenimą srityse.

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 poveikis perteikiamas dalyvių žodžiais ir emocijomis: kokių spalvų atsirado
žmogaus, šeimos, bendruomenės, visuomenės gyvenime mokymams pasibaigus; kokias spalvas
žmogus atskleidė sau mokydamasis.
o Kūrybiškas ir netradicinis veiklos pristatymas (filmuota medžiaga, projekto dalyvių interviu, jų

sukurti darbai, iliustracijos (nuotraukos, piešiniai) ir kt.
o
o

Projekto ar iniciatyvos originalumas.
Projektas (iniciatyva) įvykdytas iki 2016 m. spalio mėnesio.

Mes žadame:
o Konkurse dalyvavusias organizacijas kviesime į nacionalinį Mokymosi savaitės renginį.
o Labiausiai konkurso kriterijus atitinkančius projektus ir iniciatyvas, juos teikiančias organizacijas ir
projektą (iniciatyvą) pristačiusius žmones apdovanosime LSŠA diplomais.
o Originaliausią ir įdomiausią projektą ar iniciatyvą bei jį pristačiusį žmogų (pristačiusius žmones)
pažymėsime specialiu prizu.
o Konkurse dalyvaujančių organizacijų patirtį viešinsime regioniniuose Mokymosi savaitės
seminaruose, nacionaliniame renginyje, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA)
internetinėje svetainėje.

Kviečiame kūrybiškai ir netradiciškai pristatyti Jūsų projektą ar iniciatyvą!
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Konkursas „Mokymosi spalvos“
Projektų ir iniciatyvų pristatymo gairės

Organizacijos, įstaigos pavadinimas
Adresas, telefonai, faksas, el.pašto adresas
Veiklos pristatymas (aprašymas iki 2 psl., jeigu nepasirinkta kita pristatymo forma)

Pristatymų (elektroniniu paštu, paštu ar asmeniškai) laukiame iki 2016 metų lapkričio 3 d.
LSŠA biure ( Geležinio Vilko g. 12 , kab. 440, LT - 03163, Vilnius, el.p.: lssavilnius@takas.lt.)
Informacija teikiama telefonais: 8-5-2619031, 8-5-2312309

Linkime sėkmės!
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