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Švietimo projektų, skirtų kultūrų dialogui ir kalbų puoselėjimui, konkursas

Ieškome suaugusiųjų ugdymo projektų, iniciatyvų, akcijų, kuriuos vykdant buvo
skatinamas kultūrų susikalbėjimas ir puoselėjimas kalbų mokėjimas!

Kultūra lydi mus nuolat - gatvėje, darbe, mokykloje, muziejuje, koncertų salėje, kavinėje…Ką
nuveikėme, kad mes patys ir mus supantys žmonės išgirstų, suprastų, pamiltų savą, artimą ar “svetimą,
kitokią” kultūrą, surastų bendrų bruožų ir jais pasidžiaugtų?

Kaip paskatinome, kad įvairių tautybių ar rasių žmonės susėstų bendram pokalbiui?
Kaip padėjome įveikti kalbos barjerą, parodėme kalbos grožį?
Ką pasiūlėme, kad stiprėtų žmogiškasis ryšys tarp bendruomenės žmonių?

Kviečiame į konkursą, kuriame nebus pralaimėjusių, nes pagrindinis 2008 metų suaugusiųjų
švietimo savaitės tikslas - dalijimasis gerosios suaugusiųjų ugdymo patirties pavyzdžiais, skatinančiais
įvairių kultūrų susikalbėjimą - žodžiais, darbais, muzika, šokiu, sceniniu judesiu ….

Norėdami akcentuoti, kad kultūrų dialogas ir švietimas yra neatsiejami dalykai, skatinantys
daugialypes bendruomenes gyventi kartu kultūrinėje įvairovėje ir būti aktyviais visuomeninio bei
socialinio gyvenimo dalyviais,

mes ieškome tų, kurie savo veikla paskatino žmones:
 domėtis tarpkultūrinio bendravimo ypatumais,
 mokytis bendrauti su kitų kultūrų žmonėmis,
 nugalėti savo baimes, susijusias su nepasitikėjimu kitokios kultūros atstovais,
 dialogą ir bendradarbiavimą tarp tautinių ir etninių grupių,
 pristatyti kultūrinio tautų, rasių, religijų bendravimo ypatumus,
 keisti suaugusiosios visuomenės dalies požiūrį į migracijos procesus,
 puoselėti savo gimtąją kalbą, aktyvinti domėjimąsi kitomis kalbomis.

Mes ieškome jūsų, jeigu jums pavyko:
 sujungti kelias kartas bendram mokymuisi, kūrybai, darbui,
 tirti kelius, kaip skatinti asmenybės augimą dalyvaujant kultūrinio dialogo veikloje,
 atrasti sau naują kalbą, naujas kultūras,
 kūrybiškai dirbti siekiant kultūrinio susikalbėjimo įvairiatautėje visuomenėje,
 pasitelkus knygą, meną, žodį sulaužyti kultūrinius ar kalbinius barjerus tarp gyventojų ir

skatinti bendruomeninį jausmą,
 kultūrinio bendravimo formomis pažadinti kultūrinę žmogaus savimonę, interesą mokytis ir

išreikšti save, paskatinti mažų tautinių bendruomenių narius bendrai veiklai.

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

renginyje, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos internetinėje svetainėje,
 visų pristatytų projektų vykdytojų atstovus kviesime į bendrą ŠMM ir LSŠA Savaitės

atidarymo renginį kuris vyks 2008 metų lapkričio 24 dieną,
 visus pristatytų projektų vykdytojus apdovanosime Lietuvos suaugusiųjų švietimo

asociacijos diplomais bei leidiniais,
 trys originaliausi projektai gaus vertingus apdovanojimus.

Jums tereikia užpildyti žemiau esančią anketą!
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“Kultūra+kalba= dialogas.” 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 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 (elektroniu paštu, paštu ar asmeniškai) prašome

pristatyti iki 2008 metų lapkričio 10 dienos į LSŠA biurą:

Geležinio Vilko g. 12 , kab. 440, LT-01112 Vilnius, el.p.: lssa@takas.lt arba regioniniams

koordinatoriams.

Informacija teikiama telefonais: 8-5-2619031, 8-5-2312309

Linkime sėkmės ir laukiame Jūsų darbų!
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