
2005 metų suaugusiųjų švietimo savaitė “Pilietiškumas praktiškai”
2005 metų lapkričio 21-27 d.

Ieškome aktyvaus pilietiškumo projektų, iniciatyvų, akcijų!
“Pilietiškumo praktiškai” savaitės organizatoriai kviečia aprašyti jūsų
pilietinio ugdymo ar veiksmo projektą, iniciatyvą, akciją ir tokiu būdu

dalintis savo patirtimi su kitais.

Kviečiame į konkursą, kuriame nebus pralaimėjusių, nes pagrindinis 2005
metų suaugusiųjų švietimo savaitės tikslas - dalijimasis gerosios aktyvaus
pilietiškumo ugdymo patirties pavyzdžiais.

Aktyvus pilietiškumas – mūsų kasdienės galimybės aktyviai dirbti savo
bendruomenės labui, įsitraukti į visuomenės problemų sprendimą, skatinti šalia savęs
esančius gerinti visų mūsų gyvenimo kokybę. Tačiau daug žmonių vis dar nesiryžta
būti aktyviais visuomeninio ir socialinio gyvenimo dalyviais.
Mes ieškome jūsų, jeigu jūs savo veikla paskatinote tokius žmones:

 sužinoti apie savo kaip piliečio teises ir pareigas,
 vertinti įgytas žinias ir patyrimą ir įgyti didesnį pasitikėjimą savimi,
 įsitraukti į aplinkosauginius reikalus savo bendruomenėje ir už jos ribų,
 įsitraukti į tolesnį mokymąsi apie jų vietą visuomenėje,
 nugalėti savo socialinę padėtį ir tapti aktyviais mokymosi arba visuomeninės

veiklos dalyviais,
 įsipareigoti dirbti savo bendruomenei,
 įsipareigoti dirbti lyčių lygybės klausimais.

Mes ieškome jūsų, jeigu jums pavyko:
 sujungti kelias kartas bendram mokymuisi ir darbui,
 tirti kelius, kaip propaguoti neįgaliųjų mokymąsi,
 sukurti sau naują gyvenimą
 dirbti siekiant socialinės integracijos įvairiatautėje visuomenėje
 sulaužyti barjerus tarp gyventojų ir skatinti priklausomybės jausmą

įtraukiant į bendruomenę ir savanorišką veiklą
 padėti sunkiai prieinamoms grupėms, esančioms nepalankioje socialinėje ar

visuomeninėje situacijoje.

Ieškodami jūsų mes žadame:
 aprašytus projektus pristatysime regioniniuose Savaitės seminaruose,

Savaitės atidarymo ir uždarymo renginiuose, pristatysime Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacijos internetinėje svetainėje,

 visų pristatytų projektų vykdytojų atstovus kviesime į uždarymo renginį,
kuris vyks 2005 metų lapkričio 25 dieną Amerikos kultūros centre.

 visų pristatytų projektų vykdytojus apdovanosime Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacijos leidiniais,

 tris originaliausius projektus apdovanosime Švietimo ir mokslo ministerijos
bei Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos diplomais bei atminimo dovanėlėmis.



“Pilietiškumas praktiškai” konkurso anketa

Organizacijos pavadinimas

Adresas, telefonai, faksas, el.pašto adresas

Projekto (iniciatyvos, akcijos) pavadinimas

Projekto (iniciatyvos, akcijos) pradžia, pabaiga

Projekto (iniciatyvos, akcijos) aprašymas (iki 2 psl.). Aprašydami pagalvokite apie tai:
 Kokie buvo pagrindiniai projekto (iniciatyvos, akcijos) tikslai?
 Ką jūs konkrečiai darėte ir kaip?
 Kam buvo skirta veikla?
 Kas buvo ypatingo veikloje, kurią jūs atlikote, kokie procesai ar

bendradarbiavimas buvo svarbūs?
 Koks aktyvaus pilietiškumo aspektas jums buvo svarbiausias?
 Kaip jūs įtraukėte žmones?
 Kokį poveikį jūsų veikla turėjo dalyvaujančioms organizacijoms ir

tikslinėms grupėms?
 Kaip žinojote, ar jums sekasi, kaip tai matavote?
 Ko išmokote atlikdami šį darbą ir ką kitą kartą darytumėte kitaip?

Užpildytą anketą ir projekto aprašymą prašome pristatyti regioniniams
koordinatoriams iki 2005 metų lapkričio 5 dienos tokiais adresais:

Alytus, Aldona Lesevičienė, Merkinės g. 2b-302, Alytus, tel.: 315-79826, f.: 235 –79132, el.
paštas: aldona_lt@hotmail.com
Kaunas,Vita Krivickienė, Tvirtovės al. 35, Kaunas, tel.: 37-308621, f.: 27-333120, el. paštas:
vitak@ktk.lt
Klaipėda, Loreta Staškūnienė, Sportininkų 13, Klapėda, tel.: 46- 410218, f.:46-311601; el.
paštas:loreta.pksc@takas.lt
Marijampolė, Romutė Koncevičienė, P.Armino g. 27, Marijampolė, tel./f.: 343-52959, el.
paštas: rkonc@takas.lt
Panevėžys, Zita Gaigalienė, Laisvės al. 23, Panevėžys, tel./f.: 45-465335, el. paštas:
zita@midi.ppf.ktu.lt
Šiauliai, Roma Butkienė, Pakalnės g. 6a, Šiauliai, tel. 41- 525983, el.p.:
r.butkiene@siauliai.lt
Tauragė, Nijolė Meilutienė, Bažnyčių g. 10, Tauragė, tel./f.: 446-61565, el.p.: tmuic@is.lt
Telšiai, Rita Vargalytė, Daukanto g. 35, Telšiai, tel./f.: 444-60214, el. p.: rvargal@takas.lt
Utena, Aurelija Pelenienė, Maironio g. 7, kab. 13 Utena, tel.: 389 – 51615, f.: 51662; el. p.:
aurelija@utenos- kolegija.lt
Vilnius, Jolanta Paškevičienė/Natalja Kimso, Vykinto g.11, Vilnius; tel./f. 5- 2790644, el. p.:
vsmc@takas.lt
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