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Informacija apie Savaitę www.lssa.smm.lt/suaugusiuju mokymosi savaite

Projektų, skirtų suaugusiųjų kūrybiškumui puoselėti, konkursas

Ieškome ugdymo projektų, iniciatyvų, akcijų, kuriuos vykdant buvo
puoselėjimas suaugusiųjų kūrybiškumas, skatinama inovatyvi sinergija tarp
švietimo, kultūros ir verslo!

Konkursas organizuojamas vykdant 2009 metų suaugusiųjų švietimo savaitę, kurios tikslas
sutampa su Europos Kūrybiškumo ir naujovių metų tikslu – skatinti visuotinį kūrybiškumą,
kuris taptų naujovių varikliu, svarbiu asmeninių, profesinių, verslumo ir socialinių gebėjimų
ugdymo veiksniu.

Konkurse dalyvauti kviečiame tuos, kurių projektinė veikla paskatino žmones:

- Keisti požiūrį į mokymąsi iš tradicinio į kūrybišką,
- Rasti naujų raiškos ir mokymo bei mokymosi būdų,
- Pasiekti sinergijos tarp švietimo, kultūros ir verslo,
- Apibendrinti gerąją kūrybiško ugdymo ir naujovių taikymo patirtį,
- Pasidalinti gerosios patirties pavyzdžiais su kitais,
- Perkelti tradicines kūrybiškumo apraiškas į netradicinę aplinką.

Laukiame projektų, kurie:

- sujungė kelias kartas ir/arba įvairių socialinių sluoksnių žmones bendram mokymuisi,
kūrybai, veiklai,

- aiškiai rodo kūrybiškumo apraiškas ir/arba naujovių naudojimą sprendžiant
suaugusiųjų ugdymo/si klausimus,

- yra aktualūs ir pritaikomi kitose suaugusiųjų švietimo, kultūrinio ugdymo, verslumo
skatinimo institucijose,

- yra baigti iki 2009 m. rugsėjo mėn.

Mes žadame:

- pristatytus projektus viešinti regioniniuose Savaitės seminaruose, nacionaliniame
Savaitės renginyje, LSŠA internetinėje svetainėje,

- projektų vykdytojų atstovus kviesime į nacionalinį Savaitės renginį,
- projektų vykdytojus apdovanosime LSŠA diplomais ir leidiniais,
- trys originaliausi projektai bus apdovanoti atminimo dovanėlėmis.

2009 m. Savaitės rėmėjai:

Jums tereikia užpildyti žemiau esančią anketą!

http://www.lssa.smm.lt/suaugusiuju
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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 būkit kūrybiški, bettaip pat pagalvokite:

 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 2009 metų lapkričio 10 dienos regioniniams koordinatoriams
arba į LSŠA biurą ( Geležinio Vilko g. 12 , kab. 440, LT-01112 Vilnius, el.p.:
lssa@takas.lt.)

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

Linkime sėkmės ir laukiame Jūsų darbų!
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