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Kultūrinio švietimo projektų konkursas
Ieškome suaugusiųjų ugdymo projektų, iniciatyvų, akcijų, kuriuos vykdant buvo taikomos
įvairios kultūrinio švietimo formos!
Kviečiame į konkursą, kuriame nebus pralaimėjusių, nes pagrindinis 2006 metų suaugusiųjų švietimo
savaitės tikslas - dalijimasis gerosios suaugusiųjų ugdymo, naudojant kultūrinio švietimo formas, patirties
pavyzdžiais.
Kultūrinį ugdymą mes suprantame kaip visapusiškos asmenybės formavimą pasitelkiant įvairias
formas – meninę raišką, rašytinį ir sakytinį žodį, muziką, šokį, sceninį judesį ir t.t. Manome, kad kultūrinis
ugdymas lygiagrečiai su kitomis švietimo formomis suteikia žmogui kasdieninę galimybę tapti aktyviu
bendruomenės nariu, įsitraukti į visuomenės problemų sprendimą, skatinti šalia savęs esančius gerinti visų
mūsų gyvenimo kokybę.
Norėdami akcentuoti, kad švietimas ir kultūra yra neatsiejami dalykai, galintys padėti žmonėms būti
aktyviais visuomeninio ir socialinio gyvenimo dalyviais,
mes ieškome tų, kurie savo veikla paskatino žmones:
 sužinoti apie savo kaip asmenybės meninės raiškos galimybes,
 vertinti kultūrinio švietimo metu įgytas žinias, sukauptą patyrimą bei įgytą pasitikėjimą savimi,
 įsitraukti į kultūrinę veiklą savo bendruomenėje ir už jos ribų,
 nugalėti savo socialinę padėtį ir tapti aktyviais kultūrinio judėjimo dalyviais,
 įsipareigoti dirbti savo bendruomenei, neskirstant jos narių pagal socialinę klasę, lytį, amžių,
sveikatos būseną, tautybę.
Mes ieškome jūsų, jeigu jums pavyko:
 sujungti kelias kartas bendram mokymuisi, kūrybai, darbui,
 tirti kelius, kaip propaguoti asmenybės augimą dalyvaujant kultūrinio švietimo veikloje,
 atrasti sau naują gyvenimą,
 kūrybiškai dirbti siekiant socialinės integracijos įvairiatautėje visuomenėje,
 pasitelkus knygą, meną, žodį sulaužyti barjerus tarp gyventojų ir skatinti bendruomeninį jausmą,
 meninės raiškos formomis pažadinti sunkiai prieinamų grupių, esančių nepalankioje socialinėje ar
visuomeninėje situacijoje, interesą mokymuisi ir saviraiškai.
Ieškodami jūsų mes žadame:
 aprašytus projektus pristatysime regioniniuose Savaitės seminaruose, Savaitės atidarymo ir
uždarymo renginiuose, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos internetinėje svetainėje,
 visų pristatytų projektų vykdytojų atstovus kviesime į uždarymo renginį, kuris vyks 2006 metų
lapkričio 24 dieną nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje,
 visus pristatytų projektų vykdytojus apdovanosime Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos
diplomais bei leidiniais,
 tris originaliausius projektus Kultūros ministerija apdovanos padėkos raštais bei atminimo
dovanėlėmis.

Jums tereikia užpildyti žemiau esančią anketą!
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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 meninio ugdymo 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
2006 metų lapkričio 6 dienos tokiais adresais:
Alytus, Aldona Lesevičienė – aldonalese@gmail.com; tel.: 8-315-79826,
mob. 8-683-97585
Kaunas, Vita Krivickienė - vitak@ktk.lt; tel.: 8-37-308621, mob.: 8-650-17883
Klaipėda, Loreta Staškūnienė, - loreta.pksc@takas.lt; tel.: 8-46-398972,
mob.: 8-615-70367
Marijampolė, Roma Koncevičienė – romakonc@marinet.lt; tel.: 8-343-52959,
mob.: 8-612-71505
Panevėžys, Zita Gaigalienė - zita@midi.ppf.ktu.lt; tel.: 8-45-465335, mob.: 8-614-52406
Šiauliai, Roma Butkienė – r.butkiene@siauliai.lt, tel.: 8-41-525983, mob.:8-651-55578
Tauragė, Nijolė Meilutienė – taurage@moterscentras.w3.lt; mob.: 8-616-55877
Telšiai, Rita Vargalytė – rvargal@gmail.com; tel.: 8-444-60214, mob.: 8-686-27132
Utena, Vyta Kaušylienė - vyta@utenos-kolegija.lt; tel.: 8-389-51662, mob.: 8-687-24161
Vilnius, Natalja Kimso – direktorius@smc.vilnius.lm.lt; 8-5-2751533, mob.: 8-615-50331

