
       

 

Projektas „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ skirtas didinti 

informuotumą ir šviesti įvairias jaunimo grupes apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo svarbą, 

tikslus ir aktualijas bei tuo pačiu skatinti Lietuvos visuomenės diskusijas ir dalyvavimą vystomojo bendradarbiavimo 

politikos įgyvendinime. Projektas yra bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir LR užsienio reikalų ministerijos 

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis. Projekto turinys nebūtinai atspindi oficialią 

Europos Sąjungos poziciją. Daugiau informacijos apie Europos metus vystymuisi rasite čia - https://europa.eu/eyd2015/lt  

     

 

 

 

Susitikimas – diskusija „Vystomasis bendradarbiavimas - lanksčiai ir kūrybiškai“ 

2015 m. birželio 4 d. 

 Utenos kolegija (Maironio g. 18, 901 auditorija)  

Renginį moderuoja Utenos kolegijos lektorė, socialinių mokslų magistrė Iliuminata Gaigalaitė 

 

Renginio programa 

9.30 – 9.45 Susipažinimas, programos pristatymas, lūkesčiai, renginio programa 

9.45 – 10.00 Kas yra vystomasis bendradarbiavimas ir jo svarba akademiniam 
jaunimui 
 

10.00 – 11.15 

 

Vystomojo bendradarbiavimo tradicijos Europoje ir pasaulyje bei 

vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimas Lietuvoje 

 Pagrindiniai Lietuvos ir Europos vystomojo bendradarbiavimo 

aspektai (pranešėja Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo 

bendradarbiavimo departamento daugiašalio bendradarbiavimo skyriaus 

pirmoji sekretorė Aistė Bertulytė – Žitkevičienė). 

 Filmo apie besivystančią šalį peržiūra ir aptarimas. 

11.15 – 11.30  PETRAUKA 

11.30 – 12.45 Kolegijų galimybės prisidėti prie vystomojo bendradarbiavimo 

skatinimo tarp akademinio jaunimo  
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 Kolegijų patirtis diegiant vystomojo bendradarbiavimo sampratą tarp 

akademinio jaunimo. 

 Vystomojo bendradarbiavimo tematikos integravimo į kolegijos 

programas galimybės. 

 Apie vystomąjį bendradarbiavimą – aktyviai ir kūrybiškai. Keletas 

įtraukiančių metodų temai nagrinėti.  

12.45 – 13.00  Renginio užbaigimas 
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