
  

 
 

Projektas: Menas – erdv÷ mokymuisi, įsiklausant į jautrių visuomen÷s grupių poreikius 
 

KVIETIMAS  

į tarptautin ę konferenciją “Menas – erdv÷ mokymuisi” 

Lapkri čio 10 – 12 d., Vilnius 

Jaunimo centras Babilonas kartu su projekto partneriais Grodzki Teatrų Asociacija 
(Lenkija), Die Ville (Vokietija), Life Together (Čekija) bei Mokymų Centru EST (Lenkija) 
kviečia Jus į tarptautinę konferenciją “Menas – erdv÷ mokymuisi”, kuri yra mūsų kuriamo 
projekto “Menas – erdv÷ mokymuisi, įsiklausant į jautrių visuomen÷s grupių poreikius” dalis 
(Grundtvig 2007, daugiašalių projektų mokymosi visą gyvenimą programa). Konferencijos 
tikslas yra visų pirma atkreipti d÷mesį į įvairių žmonių dalyvavimą suaugusiųjų mokyme, 
alternatyvių mokymosi metodų paiešką bei pažeidžiamų grupių integracijos į visuomenę būdų 
kūrimą. Konferencijos metu bus pristatyta nauja metodologija, kuria sujungiama mokymo 
veikla su kūrybine, kas yra ypač aktualu socialiai nuskriaustų grupių ugdymui. 
 
Konferencijos programa: 
 
Pirmadienis, Lapkri čio 10d. 
Laikas Tema Praneš÷jas 
09:00-11:00 Registracija  

11:00-11:25 
Konferencijos pradžia. 
Kūrybinis Lietuvos grup÷s, dalyvavusios 
projekte, prisistatymas 

Rolanda Šliažien÷,  
Jaunimo centro Babilonas vadov÷, 
Programų koordinator÷ 

11:25 – 11:45 

Projekto „Menas – erdv÷ mokymuisi, 
įsiklausant į jautrių visuomen÷s grupių 
poreikius“ apžvalga:  
Tikslai, id÷jos, meno ir mokymosi sintez÷s 
koncepcijos pristatymas, tarptautinis 
bendradarbiavimas 

Maria Schejbal  
Projekto koordinator÷  
Grodzki Teatrų Asociacija (Lenkija) 

11:45- 12.15 

Projekto geriausių pavyzdžių pristatymas: 
pagrindinių kompetencijų vystymas bei 
sukauptos patirties dirbant su grup÷mis 
Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje bei Čekijoje 
pristatymas. 

Agnieszka Ginko-Humphries,  
darbo grupių priežiūros komandos 
vadov÷ 
Grodzki Teatrų Asociacija (Lenkija) 

12:15 – 12:45 Bedarbių bei žmonių iš etninių grupių ugdymas 
Hanna Blößer  
Ekspert÷ 
Die Ville (Vokietija) 

Pietų pertrauka 

14:00 – 15:00 Suaugusiųjų romų ugdymas 
Kumar Vishwanathan 
Life Together (Čekija) direktorius 

15:00 – 15:30 
Dalyvavimo užsienyje vykstančiuose 
mokymuose galimyb÷s  

Grundtvig Nacionalin÷s Agentūros 
atstovas (Lietuva) 

Kavos/arbatos pertrauk÷l÷ 

16:00 -  
Projekte dalyvavusių grupių pristatymai: 
Lenkijos, Čekijos bei Vokietijos projekto dalyvių pasirodymai; 
Meno kūrinių, sukurtų projekto metu, parodos atidarymas 



  
 
Antradienis, Lapkri čio 11d. 
Laikas Tema 

09:30-16:30 
„Menas – erdv÷ mokymuisi“ kūrybin÷s dirbtuv÷s: teatras, šokis, muzika, vizualiniai 
menai (kūrybinių dirbtuvių ved÷jai iš Jaunimo centro Babilonas, Grodzki Teatrų 
Asociacija (Lenkija), Die Ville (Vokietija) bei Life Together (Čekija) 

(Kavos/arbatos pertrauk÷l÷s, pietūs) 
16:30- Kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymas 
 
Trečiadienis, Lapkričio 12d. 
Laikas Tema 
09:30-11:00 5 ekspertų pasisakymai apie kūrybiško mokymosi ypatumus 

Kavos/arbatos pertrauk÷l÷ 

11:30-13:30 

Diskusija: 
Mokymasis visą gyvenimą – ką tai reiškia? Ar nuolatinis tobul÷jimas yra 
suaugusiųjų mokymo pagrindinis s÷km÷s veiksnys? Kokia yra meno funkcija 
skatinant mokytis visą gyvenimą? 

13:30-13:45 Konferencijos uždarymas 
 
Konferencijos metu dalyviai: 

- susipažins su Meno ir mokymosi sintez÷s koncepcija; 
- sužinos apie efektyvius ir patrauklius būdus skatinti suaugusiųjų dalyvavimą įvairiose 

mokymosi programose; 
- išmoks naujų mokymosi, skirto socialiai nuskriaustoms grup÷ms, metodikų; 
- išmoks praktiškai panaudoti Meno ir mokymosi sintez÷s metodologiją; 
- susipažins su naujomis kūrybiško mokymosi id÷jomis; 
- užmegs kontaktus nacionaliniam bei tarptautiniam bendradarbiavimui. 

 
Papildoma informacija: 
Konferencija vyks Karolinos viešbučio konferencijų centre: www.karolina.lt. Pagrindin÷ 
konferencijos kalba - anglų su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą. 
 
Dalyvio mokestis: 50 litų (už numatytas kavos pertrauk÷les ir pietus papildomai mok÷ti 
nereik÷s). 
 
Užsiregistravę ir patvirtinti dalyviai tur÷tų išsamiau susipažinti su projektu „Menas – erdv÷ 
mokymuisi, įsiklausant į jautrių visuomen÷s grupių poreikius“ mūsų tinklalapyje – 
www.cve.com.pl.  
Registracijos formos priimamos iki 2008 spalio 30 d.  
 
Konferencijos metu pateikta medžiaga bus spausdinama ir projekto tinklalapyje. Visi 
konferencijos dalyviai gal÷s užsisakyti nemokamą Meno ir mokymosi sintez÷s metodologiją 
pristatantį leidinį, kuris bus išleistas 2009 metų pavasarį šešiomis kalbomis (EN, FR, DE, PL, 
LT, CS).  
 
Konferencijos metu taip pat bus galima užsiregistruoti į du projekto metodiką plačiau 
pristatančius kursus, kurie vyks Vokietijoje bei Čekijoje 2009 metų vasarą. 
 
Organizatorius: Jaunimo centras Babilonas, Šeškin÷s 28, LT-07156, Vilnius, Lietuva 

www.babilonas.ws 
Kontaktiniai asmenys: Dalia Maskaliūnait÷, tel: +370 699 20608, daliamask@gmail.com 
                  Domas Staniulis, tel: +370 646 93841, domas@sqby.eu. 


